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Підприємницька діяльність завжди має

комерційний характер

Ці ознаки свідчать про те, що підприємцем

може бути визнаний лише той суб'єкт права, 

котрий здійснює господарську діяльність, 

діючи від свого імені, тобто фізична та 

юридична особа.



Підприємницька діяльність завжди має

комерційний характер

Діяльність, спрямована на одержання

прибутку, але не господарська, не є 

підприємницькою (наприклад, отримання

прибутку за трудовим договором, отримання

стипендії, отримання авторської винагороди

тощо).



Юридичні аспекти

Чинне законодавство, проголошуючи

свободу підприємницької діяльності, водночас

в інтересах держави й суспільства встановлює

для неї певні обмеження, за якими цю

діяльність можна поділити на три види: вільну, 

дозвільну (ліцензовану) і державну.



Юридичні аспекти

Суб'єктами підприємницької діяльності

можуть виступати громадяни, права яких не 

обмежені законом, юридичні особи, які

володіють різними видами власності, а також

громадяни іноземних держав і особи без 

громадянства - в межах повноважень, 

встановлених законодавством.



Юридичні аспекти

Об’єктами підприємницької діяльності

виступають всі відносини, що виникають

між усіма учасниками ринкової економіки, 

включаючи у дію не тільки підприємців, а й 

споживачів, найманих працівників, 

державні структури.



Юридичні аспекти

Установчими документами підприємства

називається комплект документів встановленої

законом форми, згідно з якими підприємство

виникає і діє як суб'єкт права. При розробці

проектів установчих документів підприємств

необхідно керуватися також типовими

нормативними актами.



Господарські закони

• загальні (Закон України «Про власність», Господарський кодекс, 

який регулює основні види господарських відносин і договорів);

• закони про види і правовий статус господарюючих суб'єктів (закони

України «Про господарські товариства», «Про колективне

сільськогосподарське підприємство», Господарський кодекс України

тощо);

• закони про окремі види господарської діяльності (закони України

«Про транспорт», Кодекс торговельного мореплавства, Повітряний

кодекс України, Господарський кодекс);

• закони про окремі відносини (наприклад, Господарський

процесуальний кодекс України.



Господарські закони

Підприємці несуть юридичну відповідальність, 

що являє собою встановлений правовими

нормами обов'язок перетерплювати

несприятливі наслідки при невиконанні ними 

встановлених нормами права (законами) і 

договорами обов'язків і зобов'язань. 



Господарські закони

У залежності від галузевої приналежності

юридичних норм, що встановлюють

відповідальність, застосовуються цивільно-

правова, адміністративна й кримінальна

відповідальність підприємців. 



Проезентацію розроблено ГО “Агенцією
регіонального розвитку Таврійського 
об’єднання територіальних громад” -
учасником партнерської мережі Програми 
USAID «Лідерство в економічному 
врядуванні», яку виконує Фонд Східна 
Європа та партнери. 
Підготовка цього посібника стала можливою
завдяки підтримці американського народу, що була
надана
через Агентство США з міжнародного розвитку в
рамках Програми USAID ЛЕВ. Думки і твердження,
викладені в цій публікації, є відповідальністю
авторів та можуть не співпадати з позицією USAID
та Уряду США.
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