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Предмет: Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності 

УРОК 2-3 

Тема: «Значущість основ підприємницького права  у професійному спрямуванні»  

Мета:  Ознайомлення з основними структурами та лжерел підприємницького права. 

Виховати усвідомлення та застосування у обраній спеціальності. 

В результаті освоєння даної теми студент повинен: 

знати 

•  основні положення підприємницького права; 

•  сутність і зміст основних понять, категорій, інститутів підприємницького права; 

•  основи правового статусу суб'єктів підприємницького права; 

вміти 

• оперувати юридичними поняттями і категоріями; 

•  використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності; 

•  аналізувати юридичні факти і що виникають у зв'язку з ними правовідносини; 

• правильно застосовувати правові норми у своїй майбутній професійній діяльності; 

•  приймати рішення і здійснювати юридичні дії в точній відповідності з законом; 

володіти 

•  юридичною термінологією; 

•  навичками роботи з правовими актами, що регулюють відносини по здійсненню 

підприємницької діяльності; 

•  навичками аналізу юридичних фактів, правових норм і правових відносин, що є 

об'єктами майбутньої професіонал и юй діяльності; 

•  навичками вирішення правових проблем і колізій у сфері правового регулювання 

підприємницької діяльності. 

Серед учених немає єдності у розумінні сутності підприємницького права. Можна 

виділити дві основні позиції з цього питання, що існують в науці. 

   Одна з них може бути визначена стисло таким чином: підприємницьке право — 

самостійна галузь права. її відстоює В.В. Лаптєв. Основні положення цієї точки зору такі: 

   - підприємницьке право — це господарське право ринкової економіки, що визначає 

порядок ведення підприємницької діяльності, та регулює відносини, пов'язані з її 

здійсненням. Трактування підприємницького (торговельного, комерційного) права в 

якості самостійної сфери правового регулювання здійснюється на підставі двох 

аргументів: а) можливість створити правові умови для розвитку підприємництва, чітко і 



усебічно визначити в законодавстві правові принципи, норми та інститути 

підприємницької діяльності; б) необхідність забезпечити поєднання приватних і 

публічних інтересів; 

   - підприємницьке право як галузь права характеризується своїми принципами, 

предметом, суб'єктами і методами регулювання; 

   - підприємницьке право розуміється в чотирьох значеннях: галузь права, галузь 

законодавства, наукова дисципліна, предмет викладання (навчальна дисципліна); 

   - підприємницьке право регулює відносини як по горизонталі, так і по вертикалі. 

   Інша основна позиція з питання про природу підприємницького права — це заперечення 

його самостійності як галузі права. її представниками є, наприклад, В.М. Селіванов, В.Ф. 

Попондопуло, Е.Г. Плієв та інші вчені. Основні положення цієї позиції такі: 

   1) підприємницьке право — не самостійна галузь права, а складова (спеціальна) частина 

цивільного права, що включає сукупність загальних і спеціальних норм приватного 

(цивільного) права; 

   2) підприємницьке право не має своїх принципів, а ґрунтується на загальних цивільно-

правових принципах; 

   3) підприємницьке право регулює тільки відносини по горизонталі, тобто відносини між 

суб'єктами підприємницької діяльності. 

   Слід також зазначити й існуючу в літературі думку, згідно з якою підприємницьке право 

є найважливішою складовою частиною господарського права, що утворює законодавчу 

основу функціонування підприємців і розвитку підприємництва [Ершова И.В., Ивано-ва 

Т.М. Предпринимательское право. — М., 2000, с.З]. 

   Відносини у сфері підприємництва регламентуються нормами різноманітної галузевої 

належності, отже, можна дійти висновку про комплексний характер регулювання відносин 

у сфері підприємництва і, відповідно, комплексний характер підприємницького права як 

галузі права та галузі законодавства. 

   Держава сприяє розвиткові відносин у сфері підприємництва шляхом державного 

регулювання підприємницької діяльності. Тому в регулюванні відносин у сфері 

підприємництва певне місце посідають норми публічного права (у тому числі норми 

адміністративного, фінансового права), що встановлюють адміністративно-правові 

методи. З іншого боку, у цій сфері суспільних відносин широко використовуються 

товарно-грошові механізми, тому значна роль в їх регулюванні належить цивільно-

правовим нормам. Ті або інші норми можуть превалювати під час регулювання окремих 

відносин у сфері підприємництва, але в цілому ці відносини регламентуються нормами 

різної галузевої належності, що взаємодіють. 

   Підприємницьке право відрізняється від основних галузей права тим, що це комплексна 

галузь, в якій узгоджуються норми різних галузей права з метою їх спільного 

застосування у сфері підприємництва. 

   Самостійність і єдність підприємницького права як галузі права (комплексу 

різноманітних норм, які регулюють відносини, що складаються в сфері підприємництва,) 

зумовлені його єдиною цілеспрямованістю на забезпечення реалізації конституційного 

права на підприємницьку діяльність. Таку функціональну єдність підприємницького права 

можна вважати його системотворною ознакою. 

   Підприємницьке право як галузь права — це сукупність правових норм, які регулюють 

суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права на 

підприємницьку діяльність. 



   Підприємницьке право як галузь науки — це сукупність наукових знань про 

підприємницьке право, підприємницьке законодавство та практику його застосування. 

ЗАВДЯННЯ: 1. Уважно ознайомитися з викладеним матеріалом. 

                        2. Самостійна робота : підготувати реферат на тему: «Види 

підприємницької діяльності..» 


