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ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Підприємництво — це діяльність, яка пов’язана з вкладання коштів 
та інших засобів, з метою отримання прибутку на підставі сполучення 
особистої вигоди з суспільною користю [1, с. 370].

Суб’єктами підприємництва можуть бути приватні особи і 
об’єднання партнерів. Підприємництво є однією з найважливіших 
форм економічної діяльності в Україні.

З цього можна зробити такий висновок, що підприємницькою є не 
будь-яка діяльність щодо виготовлення продукції, виконання чи 
надання певних послуг, а це лише та діяльність, яка може характеризу
ватись наступними ознаками або рисами [2, с. 174-179].

Існують такі риси підприємництва в Україні:
- Самостійна, економічна і правова свобода. Тобто будь-який 

підприємець незалежний у прийнятті рішення, щодо організації 
власної справи. Наприклад: вільно обирати види підприємницької 
діяльності, способи, час і місцезнаходження.

- Підприємницька діяльність вимагає жорстокі якості людини. Це 
через те, що діяльність підприємця пов’язана з ризиком і з великою 
конкуренцією.

- Власний ризик підприємця. Як ми вже знаємо , головна мета 
підприємницької діяльності — це отримання будь-якого прибутку, але 
ця мета з різних причин може бути недосягнута. Тому, підприємець 
повинен розуміти, що він має великий ризик у цій справі.

- Ініціативність підприємця. На мою думку, це найважливіша 
риса, тому що для отримання відмінного результату, підприємницька 
діяльність повинна бути завжди активною.

- Для підприємництва дуже важливим фактором є вміння виявля
ти серед запропонованих комерційних пропозицій привабливу угоду.
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- Правомірність. Я вважаю, що це теж дуже важлива риса у підп
риємницької діяльності. Правомірною вважається тільки та діяльність, 
яка зареєстрована у встановленому законом прядку і відповідно 
здійснюється до актів законодавства суб’єктів підприємництва. 

Підриємництво є основною формою господарювання.
Відповідно до ст. 3 Господарського кодексу України, господарською 

є та діяльність індивідів господарювання у сфері виробництва для 
суспільства, яка спрямована на виготовлення або реалізацію продукції 
, виконання певної роботи чи надання послуг, які мають вартісний 
характер, що, звичайно, має цінову визначеність [3, с. 2].

Господарська діяльність поділяється на такі види:
1. Некомерційна діяльність. Вона здійснюється без мети отриман

ня будь-якого прибутку.
2. Підприємництво. Ця діяльність навпаки здійснюється для отри

мання прибутку.
Отже, підприємницька діяльність має важливу роль в державі. Що 

ж до правового регулювання в державі, то вона регулюється законами і 
Господарським кодексом України. Після початку підприємницької 
діяльності важливим значенням є подальший розвиток цієї діяльності. 
Велике значення має розвиток підприємницької діяльності. Як вже 
було сказано раніше, підприємницька діяльність має великий ризик у 
сфері своєї діяльності, тому для ефективності цієї діяльності треба 
багато працювати та відповідати вимогам законодавства.
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