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Тема: Поняття, структура та джерела підприємницького права  

Мета: охарактеризувати поняття, структура та джерела підприємницького права; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до  

спеціальності та правову культуру 

 

Хід уроку: 

   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. 

    Предметом підприємницького 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. 

    Предмет підприємницького права – це суспільні відносини, врегульовані нормами 

підприємницького права. Виділяють декілька груп суспільних відносин, які створюють 

предмет підприємницького права: 

1. підприємницькі відносини. Зауважимо, що ядром таких відносин є підприємницька 

діяльністі. Відповідно до ст.42 ГК ( див. Гл. 4 ГК) підприємництво – це самостійна, 

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється 

суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних 

результатів та одержання прибутку. У підприємницькій діяльності, зокрема, вбачають риси 

діяльності особливого творчо пошукового, новаторського характеру, під час якої 

опрацьовуються нові сфери вигідного вкладення ресурсів, ідеї нових комбінацій у 

виробництві, опанування нових ринків, створення нових продуктів і способів досягнення 

мети. Комерційна діяльність, в свою чергу, входить елементом до підприємницької 

діяльності. Вона обмежується відносинами, які мають місце під час реалізації вже готової 

продукції, доведення її до споживача, і стосується виконання робіт та надання послуг, в 

тому числі посередницьких, щодо торгівлі, рекламних заходів, планування нових обсягів 

продажу, експортно-імпортних операцій, опрацювання способів виходу на зовнішній ринок 

та інших; 

2. до предмету підприємницького права входять також некомерційні відносини: 

 організаційно - майнового характеру (наприклад, відносини по створенню, 

припиненню підприємств, отримання ліцензій); 

 відносини некомерційних організацій (відносини фондових і товарних бірж) 

 відносини щодо державного регулювання господарювання. Держава регулює дану 

діяльність різними способами і методами, реалізую при цьому публічні інтереси 

суспільства.  

    Метод підприємницького права обумовлений 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. 

 

 Питання для самоперевірки: 

1. Суть поняття «підприємницьке право»? 

2. Що є предметом підприємницького права? 

3. Які методи підприємницького права вам відомі? 

 

Домашнє завдання: законспектувати матеріал з теми та дати відповідь на питання для 

самоперевірки 

Рекомендована література: Корнєєв Ю.В. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Іванова Є. П. «Підприємницьке право», К. : Центр навчальної 

літератури (ЦУЛ), 2019; Підприємницьке право: Підручник /Старцев О. В. та ін.-К.: Либідь, 

2016. 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер за номером: 093-74-98-200 
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