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ВСТУП
Характерною рисою сучасного суспільства є розвиток широкого кола господарських відносин, що регулюються нормами права та
які передбачають взаємну юридичну й економічну відповідальність
суб’єктів цих відносин. А отже, фахівці в галузі економіки та менеджменту повинні володіти глибокою правовою культурою та розумінням соціальної цінності правових норм, уміти використовувати їх
для захисту законних інтересів як держави в цілому, так і окремих
юридичних і фізичних осіб. У зв’язку з цим саме життя включило
до порядку денного питання підвищення якості правової підготовки
економічних кадрів.
В умовах реформування економіки в напрямі ринкового ведення
господарства зростає роль юридичних норм, що регулюють відносини, які виникають у процесі організації та здійснення господарської
діяльності. Але на сучасному етапі формування ринкових відносин,
як зазначають вітчизняні та зарубіжні дослідники, діяльність багатьох органів державної влади та місцевого самоврядування не завжди
сприяє розвитку цих відносин у нашій країні. І саме чинне законодавство має бути надійною гарантією порушених прав усіх суб’єктів господарської діяльності. Тому знання норм основних галузей права, які
регулюють господарську діяльність, є важливою умовою для ухвалення оптимальних рішень у сфері економіки, фінансів, оподаткування, управління виробництвом, організації праці та заробітної плати.
Тому до програми підготовки студентів Харківського національного
економічного університету напрямів «Економіка і підприємництво»,
«Менеджмент», «Облік і аудит» було введено комплексну дисципліну «Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності».
Метою даного посібника є формування у студентів послідовної
системи знань у сфері правового регулювання господарських відносин. Це є дуже важливим, оскільки від неухильного дотримання
на практиці правових норм багато в чому залежить ефективність
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національного виробництва. І як свідчить досвід країн з розвиненою економікою, потреба у фахівцях зі знанням економіки та права
збільшується приблизно вдвічі кожні п’ять років.
Автори наперед виносять свою глибоку подяку усім небайдужим
спеціалістам, науковцям та викладачам за конструктивні зауваження
щодо структури та змісту посібника.
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