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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: 

      Джерелами підприємницького права є нормативно-правові акти, що регулюють 

відносини у сфері зайняття підприємницькою діяльністю. 

    Джерела підприємницького права за ознакою юридичної сили нормативно-правових 

актів мають 4 рівня: 

 конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва; 

  міжнародно-правове регулювання; 

  регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових 

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

 регулювання підприємницьких відносин підзаконними нормативними актами. 

     Конституційне регулювання відносин у сфері підприємництва здійснюється на основі 

Конституції України — акта, що має найвищу юридичну силу. Вона, зокрема, встановлює 

загальні принципи здійснення підприємницької діяльності, зазначаючи у ст. 42, що кожен 

має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. 

     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 кількох пов'язаних між собою 

документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, 

пакт, протокол тощо). 

    Основним джерелом права у правовій державі є закони. Базовим нормативним актом у 

сфері підприємництва, що має силу закону, є Господарський Кодекс (ГК). Саме він визначає 

основні засади господарювання в Україні, містить загальні положення щодо господарських 

зобов'язань, відповідальності за порушення у сфері господарювання, особливості правового 

регулювання в окремих галузях господарювання тощо, тобто регулює господарські 

відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 

суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами та іншими учасниками відносин 

у сфері господарювання. 

     Кодекс містить і положення щодо суб'єктів господарювання — фізичних та юридичних 

осіб, організаційно-правові форми останніх, правила їх створення, реєстрації, реорганізації 

і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними господарської (в тому числі 

підприємницької) діяльності. Крім ГК, нормативну базу щодо організаційно-правових 

форм суб'єктів підприємницької діяльності становлять закони України «Про господарські 

товариства», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про фермерське 

господарство». Відносини кооперації додатково врегульовані законами України «Про 

споживчу кооперацію», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про кооперацію».  

      Специфічну групу становлять нормативно-правові акти, що регулюють порядок 

легалізації (легітимації) суб'єктів підприємницької діяльності до яких насамперед належать 

закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — 

підприємців» «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,  «Про патентування 



деяких видів підприємницької діяльності», «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» та ін. 

     Серед кодифікованих нормативних актів (кодексів) найважливіша, після ГК, роль у 

сфері правового регулювання підприємницької діяльності належить Цивільному Кодексу 

(ЦК). Регулюючи особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) 

відповідних учасників, він встановлює загальні положення щодо фізичних осіб, в тому 

числі тих, що мають статус суб'єктів підприємницької діяльності, щодо юридичних осіб та 

їх організаційно-правових форм, щодо угод (правочинів) та інституту представництва, 

норми зобов'язального права та щодо недоговірних зобов'язань. 

   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. Це означає, що їх положення 

повинні відповідати положенням Конституції, міжнародних договорів України, законів і 

актів Президента України. Зазвичай нормативні акти Кабінету Міністрів України 

конкретизують, уточнюють положення вищенаведених актів, якщо про це є відповідне 

застереження в документах вищої юридичної сили. 

   Нормативні акти органів виконавчої влади — постанови, накази і розпорядження органів 

виконавчої влади, їх посадових осіб — приймаються на основі і на виконання Конституції, 

законів, указів Президента України та нормативних актів Кабінету Міністрів України, а 

отже, повинні відповідати їм. Вони мають велике значення як галузеві нормативні акти. 

 

Питання для самоперевірки: які існують рівні джерел підприємницького права? 

Охарактеризуйте їх. 

 

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, але не пізніше 20:00 
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