
ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ

ПРАВО



Підприємницьке право є системою норм, що регулюють

господарські відносини, тобто 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.

Господарські відносини у сфері економіки України і

становлять предмет підприємницького права.

У складі предмета підприємницького права можна виділити

три групи відносин: господарсько-виробничі, організаційно-

господарські та внутрішньогосподарські (ст. 3 ГК України).
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Поняття  підприємницького права



Наука господарського права являє собою належним
чином систематизовану сукупність знань про
господарсько-правове регулювання суспільних
відносин: закономірність функціонування та розвитку
господарського законодавства; способи досягнення
його ефективності; засоби отримання нових знань,
необхідних для удосконалення господарського права.

Господарське право (як галузь права) - це система
правових норм, що регулюють відносини з приводу
безпосереднього здійснення господарської діяльності
та/або керівництва нею із застосуванням різних
методів правового регулювання.
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Господарське право як наука



Суб'єктами господарської діяльності є також
підрозділи підприємств (ст. 7 Закону України "Про
підприємства в Україні") та інших господарських
організацій. Вони створюються самими
організаціями для певної господарської діяльності.
Функції і компетенцію таких суб'єктів визначають
підприємства у положеннях про них. Положення
затверджують органи управління організацій. Ці
суб'єкти не реєструються як юридичні особи.



Види суб'єктів підприємницького 
(господарського) права

Господарське законодавство і
право регулює умови створення і
діяльності різних видів суб'єктів.
Кожен вид має законодавчо
визначені назву і правове
становище.

Суб'єктів підприємницького
(господарського) права
класифікують на види згідно з
об'єктивним матеріальним
критерієм. Таким критерієм
законодавець вважає зміст
діяльності або функції суб'єкта,
які він виконує в економічній
системі України.



 Норми підприємницького права неоднорідні, але 
єдине цільове спрямування формує їх в єдину 
правову спільність, відокремлену сукупність 
правових норм. Оскільки первиннім елементом 
кожного структурного утворення є правова 
норма, а вона, залежно від обраних 
системотворчих ознак, може бути віднесена до 
структури права різного порядку, то правові 
утворення, що сформулювалися за цими 
ознаками, не виключають одне одного.

 Таким чином, можна зробити такі висновки: 
підприємницьке (господарське право) право як 
галузь права – це сукупність правових норм, які 
регулюють суспільні відносини, що виникають у 
процесі реалізації конституційного права на 
підприємницьку діяльність.


