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Предмет: Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності 

УРОК 1-2  

Тема: «Поняття, структура та джерела підприємницького права»  

Мета:  Ознайомлення з структурою та джерелом підприємницького права. Виховати 

усвідомлення та застосування у обраній професії. 

 

Підприємницьке право розуміється в трьох значеннях: 

- галузь права 

- наукова дисципліна 

- предмет викладання (навчальна дисципліна). 

Підприємницьке право як галузь права характеризується своїми принципами, предметом, 

суб'єктами і методами регулювання. 

Підприємницьке право- це система загальнообов’язкових норм (правил), що регулюють 

відносини у сфері зайняття підприємницькою діяльністю, встановлюються і охороняються 

державою. 

Предметомпідприємницького права є діяльність суб’єктів господарювання у сфері 

суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт 

чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, яка здійснюється для 

досягнення економічних та соціальних результатів та з метою одержання прибутку. 

Метод підприємницького праваобумовлений специфікою методів тих галузей, норми 

яких входять до складу цієї галузі. Наприклад, майнові відносини, що складаються в процесі 

зайняття підприємницькою діяльністю, регулюються нормами різноманітних галузей права; 

відповідно й методи регулювання в кожному разі різні. 

А саме: 

1) метод владних розпоряджень— при плановому розподілі матеріалів і коштів, що 

переважало при адміністративно-командному управлінні державним сектором (адміністративне 

право); 



2) метод заборони під загрозою покарання— при злочинних посяганнях на власність 

(кримінальне право); 

3) метод договору— при безпосередньому провадженні підприємницької діяльності її 

суб'єктами, які вступають у майнові правовідносини як рівноправні сторони (цивільне право); 

4. метод рівноправ'я — при регулюванні майнових відносин між подружжям, що 

виникають у разі поділу майна суб'єкта підприємницької діяльності, заснованого на базі спільного 

сумісного майна подружжя (сімейне право) та ін. 

2. Джерела підприємницького права 

Джерела права (форми права)– способи виразу існування юридичних норм. 

До системи відносин, що складають предмет підприємницького права входять: 

- цивільно-правові відносини, 

- адміністративно-правові, 

- кримінально-правові, 

- фінансово-правові, 

- земельно-правові та інші відносини. 

Це обумовлює включення до джерел підприємницького права відповідних нормативних 

актів. Так, наприклад, відносини оренди земельної ділянки для провадження підприємницької 

діяльності регулюються Земельним кодексом України, Законом України від 6 жовтня 1998 р. № 

161-ХІV "Про оренду землі" (в редакції Закону від 2 жовтня 2003 р.), що дозволяє віднести 

відповідні положення цих актів до джерел підприємницького права. Глава 12 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення містить норми щодо правопорушень в галузі підприємницької 

діяльності, отже і цей нормативно-правовий акт належить до джерел підприємницького права. 

У системі джерел підприємницького права виокремлюються нормативні акти, що 

спеціально регулюють порядок зайняття підприємницькою діяльністю. До таких, зокрема, 

належать ГК України, Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ "Про господарські 

товариства" та інші. 

Багато нормативно-правових актів не містять положень, що регулюють відносини в галузі 

саме підприємницького права. Наприклад, книга IV Цивільного кодексу (ЦК) України містить 

норми спадкового права, що є класичним інститутом цивільного права. Проте спадкування частки 

засновника (учасника) господарського товариства здійснюється в порядку і за процедурою, що 

встановлюється, зокрема, означеною книгою ЦК України, що, в свою чергу, дозволяє у цьому разі 

відносити інститут спадкування до джерел підприємницького права. Виділ і поділ частки 

подружжя, що є спільною сумісною власністю, в господарському товаристві здійснюється за 



правилами, встановленими Законом України від 7 лютого 1991 р. № 697-12 "Про власність" та 

Сімейним кодексом України, отже вони також є джерелами підприємницького права. 

Сукупність джерел підприємницького права формує їх систему із чітко визначеною 

організаційною структурою, взаємозумовленістю і взаємозалежністю нормативно-правових актів, 

упорядкованих за певною ієрархією. Під нормативно-правовим актом, в свою чергу, розуміється 

офіційний письмовий документ, прийнятий чи виданий уповноваженим на це суб'єктом у 

визначеній законом формі та за встановленою законом процедурою, який спрямований на 

регулювання суспільних відносин, встановлення загальнообов'язкових прав і обов'язків для 

неозначеного кола суб'єктів та розрахований на тривале, багаторазове застосування (норм права) 

(див. ст. 4 проекту Закону України "Про нормативно-правові акти" від 27 січня 2000 р.). 

Класифікувати нормативно-правові акти можна за різними ознаками. Найбільш 

поширеною є класифікація джерел права за їх юридичною силою. За цією ознакою в літературі 

джерела підприємницького права поділяються на 4 рівні: 

1) конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва; 

2) міжнародно-правове регулювання; 

3) регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів 

(кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону; 

4) регулювання підприємницьких відносин підзаконними нормативними актами. 

1. Конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва здійснюється на 

основі єдиного нормативно-правового акта — Конституції України — акта, що має найвищу 

юридичну силу. 

2. Норми, за допомогою яких здійснюється міжнародно-правове регулювання 

підприємницької діяльності, містяться в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України. При цьому під міжнародним договором України 

розуміється договір, укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом 

міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься 

договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його 

конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо). 

Чинні міжнародні договори після надання Верховною Радою України згоди в належній 

формі стають частиною національного законодавства України (ст. 9 Конституції України). 

3. Основним джерелом права у правовій державі виступають закони. Саме вони, як вища 

форма прояву державної волі народу, є основою для усіх інших правових актів. Відповідно до ст. 1 

проекту Закону України "Про закони і законодавчу діяльність" законом вважається державний 

нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні 

відносини шляхом визначення юридичного статусу і встановлення загальнообов'язкових правил 

поведінки суб'єктів цих відносин та юридичної відповідальності за їх порушення. 



4. Систему підзаконних нормативних актів очолюють укази Президента України 

— нормативні акти, що видаються на основі Конституції і законів України. 

Нормативні акти Кабінету Міністрів України (постанови та розпорядження) 

займають наступну сходинку в ієрархії підзаконних нормативних актів. 

Нормативні акти органів виконавчої влади — постанови, накази і 

розпорядження органів виконавчої влади, їх посадових осіб — приймаються на основі і на 

виконання Конституції України, законів України, указів Президента України та 

нормативних актів Кабінету Міністрів України, а, отже, повинні відповідати їм. 

За змістом ст. 59 Закону України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве 

самоврядування в Україні" в межах своїх повноважень вони приймають підзаконні 

нормативні та інші акти у формі рішень. 

3. Система підприємницького права. 

За рівнем (предметом) правового регулювання відповідних відносин підприємницьке 

право поділяється на публічне і приватне право. Публічне підприємницьке праворегулює 

питання організації державних установ та їх відносини з окремими особами, в тому числі — 

суб'єктами підприємницької діяльності. Наприклад, статус Державної податкової адміністрації 

України встановлюється Законом України від 4 грудня 1990 р. № 509-ХІІ "Про державну 

податкову службу в Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р.), а також Положенням про 

Державну податкову адміністрацію України, затв. Указом Президента України від 13 липня 2000 

р. № 886/2000. 

Публічними також є відносини, пов'язані, наприклад, із ліцензуванням окремих видів 

діяльності, сертифікацією та стандартизацією продукції (робіт, послуг), здійсненням державного 

контролю за додержанням зазначених вимог. 

Приватне– норми, що регулюють відносини між окремими особами, що здійснюють 

ПД.Наприклад, укладання між засновниками господарського товариства засновницького договору 

є проявом приватноправових відносин між ними, оскільки залежить від волі його сторін і, 

відповідно, не залежить від волі державних органів. 

У межах галузі підприємницького права виділяються правові інститути — сукупність 

норм права меншого обсягу, що регулюють споріднені відносини в межах тієї групи суспільних 

відносин, які становлять предмет галузі, тобто відносин у сфері провадження підприємницької 

діяльності. 

Інститутами підприємницького права є: 

- інститути договірного права, 

- права промислової власності, 



- захисту економічної конкуренції, 

- інститут регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності та ін. 

ЗАВДАННЯ: Законспектувати у зошит виділенні  синім кольор визначення. 

 


