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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

За умов поступового переходу до ринкових відносин розширюється і 
вдосконалюється сфера правового регулювання суспільних відносин, 
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. У цьому зв’язку 
підвищуються вимоги до майбутніх фахівців з правознавства, до якості 
їх ґрунтовних знань комерційного законодавства та практичних навичок 
застосування правових норм при здійсненні господарської діяльності 
суб’єктами господарювання. 

Основна мета дисципліни “Правове регулювання підприємницької 
діяльності” — сформувати у студентів систему правових знань з питань 
державного регулювання підприємницької діяльності, спираючись на 
здобуті знання з основ правознавства, основ цивільного права та інших 
галузевих і міжгалузевих правових дисциплін, а також ознайомити сту-
дентів з основними принципами та інститутами комерційного та госпо-
дарського права, особливостями правового регулювання відносин, що 
складаються у ринковій економіці між уповноваженою і зобов’язальною 
особами. Розкриття чинних правових категорій та основних інститутів 
правового регулювання підприємницької діяльності потребує вивчення 
сучасних проблем та основних тенденцій удосконалення засобів і мето-
дів державного регулювання діяльності підприємців, що є головним на-
прямком у викладанні цієї дисципліни. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає також формування пра-
вомірної поведінки у майбутніх фахівців як суб’єктів правового регулю-
вання і навичок практичного застосування теоретичних знань.  
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 Поняття підприємницької діяльності 
2 Поняття державного регулювання підприємницької діяльності 
3 Правове регулювання відносин власності 
4 Суб’єкти підприємницької діяльності 
5 Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємницької  

діяльності 
6 Правове регулювання біржової діяльності 
7 Правове регулювання оренди та лізингу 
8 Правове регулювання приватизації державного майна 
9 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

10 Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності 
11 Банкрутство як правовий механізм регулювання  

підприємницької діяльності 
12 Особливості державного забезпечення захисту прав споживачів 
13 Стандартизація і сертифікація 
14 Відповідальність суб’єктів підприємництва 

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема  1 .  Поняття підприємницької діяльності 

Поняття підприємницької діяльності. Предмет регулювання. 
Поняття підприємництва у зарубіжному праві. Поняття підприємниц-

тва у законодавстві України та науці.  
Ознаки підприємництва та види підприємницької діяльності. 
Законодавство України про підприємництво. Правове регулювання 

підприємницької діяльності за Господарським кодексом України 2003 р. 
Література [1–3; 6; 9–12; 25–28; 30; 39; 46; 49] 
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Тема  2 .  Поняття державного регулювання підприємницької  
діяльності 

Сутність та основні ознаки державного регулювання підприємниць-
кої діяльності. 

Принципи державного регулювання підприємницької діяльності. 
Державна підтримка суб’єктів господарювання (дотації, субвенції, від-
рахування). 

Функції та цілі державного регулювання підприємницької діяльності. 
Державно-управлінські відносини та їх види. Співвідношення понять 

регулювання та управління. Суб’єкти та об’єкти державного регулюван-
ня підприємницької діяльності. 

Нормативне забезпечення державного регулювання підприємницької 
діяльності.  

Загальна характеристика законодавства. Поняття та види законодав-
чих актів.  

Міжнародні договори та угоди, їх вплив на розвиток законодавства у 
сфері державного регулювання підприємницької діяльності. 

Поняття і види державного контролю та нагляду у сфері здійснення 
підприємницької діяльності. 

Контроль і нагляд державних органів та їх посадових осіб. Система 
заходів прямого та опосередкованого впливу на суб’єктів підприємницт-
ва різних форм власності.  

Повноваження державних органів з контролю за дотриманням зако-
нодавства при здійсненні підприємницької діяльності. Співвідношення 
понять державного та громадського контролю. 

Література [1–3; 6; 9–12; 25–28; 30; 39; 46; 49] 

Тема  3 .  Правове регулювання відносин власності 

Відносини власності у сфері економіки — загальні положення. Кон-
ституційне регулювання права власності в Україні та інших державах.  

Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Підстави 
набуття та припинення права власності. Особливі підстави виникнення 
права власності.  

Форми власності залежно від суб’єктів цього права (право державної 
власності, право комунальної власності, право приватної власності). 
Економічні перетворення відносин власності у процесі економічних ре-
форм. 
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Право повного господарського відання і право оперативного управ-
ління як похідні від права власності на засоби виробництва. 

Правовий режим майна підприємства. 
Література [1–3; 6; 9–11; 15; 22; 34; 35; 37; 39–41; 51] 

Тема  4 .  Суб’єкти підприємницької діяльності 

Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності. По-
няття та види підприємств. Правовий статус господарських товариств. 
Об’єднання підприємств. Промислово-фінансові групи. Правовий статус 
відокремлених підрозділів підприємств (філій, представництв). 

Правовий статус окремих видів суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті: холдингові компанії, товарні біржі, господарські об’єднання. 

Література [1–3; 11; 12; 25–28; 30; 39; 46; 49] 

Тема  5 .  Кредитно-розрахункові відносини у сфері  
підприємницької діяльності 

Відкриття розрахунків у банках та кредитних установах. Порядок і 
форми безготівкових розрахунків суб’єктів підприємницької діяльності. 
Правове регулювання обігу готівки. Особливості застосування розраху-
нків суб’єктами підприємницької діяльності.  

Договір банківського рахунка. Порядок відкриття рахунків у банках. 
Порядок та форми розрахунків у господарських відносинах. Форми роз-
рахунків.  

Поняття банківських операцій та їх види. Позика. Кредит. Банківсь-
кий вклад.  

Кредитний договір. Правове регулювання кредитного договору. Фо-
рма кредитного договору. Істотні умови кредитного договору. Права й 
обов’язки сторін. 

Валютне законодавство у сфері підприємницької діяльності. Особли-
вості використання іноземної валюти у розрахунках між суб’єктами під-
приємницької діяльності. 

Література [1–4; 6; 18; 39; 46; 49] 

Тема  6 .  Правове регулювання біржової діяльності 

Біржа: поняття, ознаки та види.  
Порядок створення, функції, права й обов’язки товарних бірж. Бір-

жові угоди: поняття, види, порядок та особливості укладення. 
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Правила біржової торгівлі, процедура проведення біржових торгів. 
Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі. 

Законодавство України про фондову біржу. Реєстрація цінних папе-
рів. Проблемні питання та перспективи розвитку фондового ринку в 
Україні.  

Контроль за діяльністю фондових бірж з боку Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Правове становище, мета ді-
яльності та повноваження Державної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку. Особливості державного регулювання при створенні 
та припиненні діяльності фондової біржі.  

Література [1–4; 6; 7; 16; 18; 39; 46; 49] 

Тема  7 .  Правове регулювання оренди та лізингу 

Поняття договору оренди (найму). Істотні умови договору оренди. 
Строк договору оренди. Форма договору оренди. Сторони договору 
оренди. Права й обов’язки сторін щодо договору оренди. Викуп орендо-
ваного майна. Окремі види договору оренди. 

Договір найму (оренди) земельної ділянки. Форма договору найму 
земельних ділянок. Державна реєстрація договору найму земельних ді-
лянок.  

Договір найму (оренди) будівель та інших капітальних споруд: по-
няття та сфера застосування; особливості правового регулювання.  

Договір фінансової оренди (лізинг). Поняття та зміст договору лізин-
гу. Істотні умови та зміст договору лізингу. Види лізингу. Міжнародні 
договори лізингу.  

Література [1–4; 6; 15; 18; 22; 34; 39; 41; 46; 49] 

Тема  8 .  Правове регулювання приватизації державного майна 

Державно-правове регулювання та принципи правового регулювання 
процесів приватизації. Система прямого та опосередкованого контролю 
за здійсненням процесів приватизації.  

Приватизація державного та комунального майна. Правове регулю-
вання приватизації державного майна. Державна програма приватизації: 
призначення, зміст, порядок і форма затвердження. 

Державні органи приватизації, їх правове становище. Державне 
управління при приватизації державного майна.  

Література [1–3; 6; 9–11; 15; 22; 34; 35; 37; 39–41; 51] 
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Тема  9 .  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. 

Уповноважені державні органи у сфері регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності. Суб’єкти державного впливу, що здійснюють зов-
нішньоекономічну діяльність.  

Спеціальні вимоги до здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
Ліцензування та квотування як основні засоби забезпечення режиму зо-
внішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, форма, порядок укла-
дення. Регулювання умов зовнішньоекономічних контрактів. 

Правовий режим іноземних інвестицій: поняття, суб’єкти, форми іно-
земних інвестицій, об’єкти інвестування. Правове становище підпри-
ємств з іноземними інвестиціями. Гарантії захисту іноземних інвесторів. 

Особливості адміністративної відповідальності суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності за порушення. 

Спеціальні правові режими у зовнішньоекономічній діяльності  
Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон, порядок їх 

створення. Правове регулювання вільних економічних зон. Управління 
вільними економічними зонами. Особливості правового регулювання 
господарської діяльності у вільних економічних зонах. Порядок ліквіда-
ції вільних економічних зон. Особливості правового режиму здійснення 
інвестиційної діяльності у вільних економічних зонах. 

Література [1–4; 6; 7; 16; 30; 35; 39; 40] 

Тема  10.  Антимонопольне регулювання підприємницької  
діяльності 

Поняття і призначення антимонопольного регулювання. Антимоно-
польні органи та їх компетенція.  

Правові основи сприяння розвитку конкуренції та запобігання моно-
полізму у сфері підприємницької діяльності. Обмеження та регулювання 
діяльності монополій. Державний контроль за дотриманням антимоно-
польного законодавства України. Державне регулювання природних 
монополій. Антимонопольний комітет України, його структура та ком-
петенція. 

Поняття монопольного стану і монопольної діяльності підприємців 
на ринку. Методика визначення монопольного стану.  
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Види монополістичних правопорушень: індивідуальні (зловживання 
монопольним становищем на ринку), групові (антиконкурентні узго-
джені дії), дискримінація підприємців органами влади та управління.  

Організаційно-правові методи боротьби з монопольними зловживан-
нями. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію та монополісти-
чні зловживання. 

Література [1–3; 32; 34; 39; 44; 46] 

Тема  11.  Банкрутство як правовий механізм регулювання  
підприємницької діяльності  

Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки 
банкрутства.  

Матеріально-правові умови порушення провадження у справі про 
банкрутство. Порядок і наслідки порушення справи про банкрутство. 

Визнання боржника банкрутом: призначення, учасники, зміст, право-
ві наслідки. 

Судові процедури, що застосовуються до боржника у процесі прова-
дження справи про банкрутство. Санація боржника як судова процедура 
у справі про банкрутство: умови і зміст процедури санації, план санації, 
процедура. 

Мирова угода у справі про банкрутство. 
Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство: умови і наслідки 

визнання боржника банкрутом і застосування ліквідаційної процедури. 
Порядок задоволення вимог кредиторів. 

Література [1–4; 6; 7; 16; 29; 36; 39; 51] 

Тема  12.  Особливості державного забезпечення захисту прав 
споживачів 

Громадські організації споживачів (об’єднання споживачів). Права 
громадських організацій споживачів (об’єднань споживачів). 

Державний контроль за дотриманням законодавства про захист прав 
споживачів. 

Поняття державного контролю за дотриманням законодавства про 
захист прав споживачів. Система державних органів, що здійснюють за-
хист прав споживачів. Повноваження рад, їх виконавчих та розпорядчих 
органів, місцевих державних адміністрацій. Державний комітет України 
по стандартизації, метрології та сертифікації та його територіальні орга-
ни. Органи і установи державного санітарного нагляду України. Інші ор-
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гани державної виконавчої влади, на які покладено контроль за якістю і 
безпекою товарів (робіт, послуг), призначених для споживачів. Антимо-
нопольний комітет України та його територіальні відділення, судові ор-
гани. Основні завдання, функції та права.  

Правові гарантії забезпечення належної якості товарів. Державні га-
рантії щодо забезпечення громадянам захисту їх інтересів як спожива-
чів; надання можливості вільного вибору товарів (робіт, послуг) та на-
буття знань і кваліфікації; придбання або одержання товарів (робіт, по-
слуг) в обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для під-
тримання здоров’я та життєдіяльності. 

Недійсність умов договорів, що обмежують права споживача.  
Література [1; 2; 17; 20; 24; 30; 39] 

Тема  13.  Стандартизація і сертифікація 

Державна система стандартизації. Основні принципи стандартизації. 
Нормативні документи із стандартизації. Державні стандарти України. 
Обов’язкові та рекомендовані вимоги. 

Галузеві стандарти, стандарти науково-технічних та інженерних то-
вариств і спілок. 

Технічні умови і стандарти підприємств. 
Управління діяльністю у сфері стандартизації. Технічні комітети із 

стандартизації.  
Види сертифікації та її мета. Сертифікація продукції: обов’язкова та 

добровільна. Державна система сертифікації.  
Правові способи і порядок захисту порушених прав споживачів. 

Література [1–3; 17; 20; 24; 39; 46] 

Тема  14.  Відповідальність суб’єктів підприємництва 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Госпо-
дарсько-правові санкції: грошові та натуральні, майнові й організаційні. 
Функції господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсь-
ко-правової відповідальності. 

Фінансові санкції: за порушення законодавства про господарську ді-
яльність, за порушення законодавства про грошовий обіг, за порушення 
законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, за порушення пода-
ткового законодавства. 

Злочини у сфері підприємницької діяльності. Злочини проти порядку 
здійснення підприємницької діяльності.  
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Злочини, що перешкоджають правомірній підприємницькій діяльно-
сті.  

Література [1; 2; 17; 36; 39; 46; 51] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Контрольна робота обов’язково повинна мати план за такою струк-
турою: вступ, основна частина, висновки, список літератури. У вступі 
необхідно розкрити роль і значення теми (обсяг — до двох сторінок). 
Основна частина складається з двох чи трьох питань з теми. Розкриваю-
чи питання, необхідно показати знання з теми, проаналізувати чинні но-
рми права з використанням практичного досвіду, висловити конкретні 
особисті зауваження і рекомендації щодо досліджуваної теми. У виснов-
ках стисло обсягом до двох сторінок слід навести і по можливості об-
ґрунтувати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного за-
конодавства чи теоретичних положень за темою контрольної роботи. 
Наприкінці роботи подати список використаних джерел. Оформити на-
лежним чином титульний лист, підписати роботу, вказавши дату вико-
нання, і в зазначені строки подати на перевірку. Тему контрольної робо-
ти студенти вибирають за бажанням, узгоджуючи її з викладачем.  

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності. 
2. Джерела правового регулювання та управління підприємницькою 

діяльністю. 
3. Ліцензування підприємницької діяльності. 
4. Правове регулювання відносин власності.  
5. Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності.  
6. Правовий режим майна підприємства.  
7. Правові засади створення та діяльності товарної біржі. 
8. Поняття та види майнової відповідальності у господарських відно-

синах. Поняття та ознаки банкрутства.  
9. Судові процедури, що застосовуються до боржника у справі про ба-

нкрутство.  
10. Санація у справі про банкрутство. 
11. Поняття монопольної діяльності та правові засоби її обмеження. 
12. Правове регулювання приватизації державного та комунального 

майна. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

12 

13. Способи приватизації державних підприємств. 
14. Оренда державного та комунального майна. 
15. Лізинг, види лізингу. 
16. Правове регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності. 
17. Правове регулювання іноземних інвестицій. 
18. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. 
19. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
20. Зовнішньоекономічний договір.  
21. Особливості правового регулювання підприємницької діяльності у 

спеціальних економічних зонах. 
22. Порядок укладення та умови зовнішньоекономічного договору. 
23. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності.  
24. Види господарсько-правової відповідальності. 
25. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  

1. Поняття підприємницької діяльності.  
2. Ознаки підприємництва та види підприємницької діяльності. 
3. Законодавство України про підприємництво. 
4. Правове регулювання підприємницької діяльності за Господарським 

кодексом України 2003 р.  
5. Сутність та основні ознаки державного регулювання підприємниць-

кої діяльності. 
6. Принципи державного регулювання підприємницької діяльності.  
7. Функції та цілі державного регулювання підприємницької діяльнос-

ті. 
8. Державно-управлінські відносини та їх види.  
9. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання підприємницької дія-

льності. 
10. Нормативне забезпечення державного регулювання підприємниць-

кої діяльності. 
11. Система заходів прямого та опосередкованого впливу на суб’єктів 

підприємництва різних форм власності.  
12. Відносини власності у сфері економіки — загальні положення.  
13. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.  
14. Підстави набуття та припинення права власності.  
15. Особливі підстави виникнення права власності.  
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16. Форми власності залежно від суб’єктів цього права (право держав-
ної власності, право комунальної власності, право приватної влас-
ності).  

17. Право повного господарського відання і право оперативного управ-
ління як похідні від права власності на засоби виробництва. 

18. Правовий режим майна підприємства. 
19. Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності.  
20. Поняття та види підприємств.  
21. Правовий статус господарських товариств.  
22. Об’єднання підприємств.  
23. Правовий статус відокремлених підрозділів підприємств (філії, 

представництва). 
24. Правовий статус окремих видів суб’єктів підприємницької діяльно-

сті: холдингові компанії, товарні біржі, господарські об’єднання. 
25. Відкриття рахунків у банках та кредитних установах.  
26. Договір банківського рахунка.  
27. Порядок відкриття рахунків у банках.  
28. Порядок і форми розрахунків у господарських відносинах.  
29. Форми розрахунків.  
30. Кредитний договір.  
31. Правове регулювання кредитного договору.  
32. Валютне законодавство у сфері підприємницької діяльності.  
33. Особливості використання іноземної валюти у розрахунках між 

суб’єктами підприємницької діяльності. 
34. Біржі: поняття, ознаки та види.  
35. Порядок створення, функції, права й обов’язки товарних бірж.  
36. Біржові угоди: поняття, види, порядок та особливості укладення. 
37. Законодавство України про фондову біржу.  
38. Реєстрація цінних паперів.  
39. Проблемні питання та перспективи розвитку фондового ринку в 

Україні.  
40. Державна комісія з цінних паперів та фондовий ринок.  
41. Поняття договору оренди (найму).  
42. Істотні умови договору оренди. 
43. Договір найму (оренди) земельної ділянки.  
44. Форма договору найму земельних ділянок.  
45. Договір найму (оренди) будівель та інших капітальних споруд.  
46. Договір фінансової оренди (лізингу).  
47. Види лізингу.  
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48. Державно-правове регулювання та принципи правового регулюван-
ня процесів приватизації. 

49. Приватизація державного та комунального майна.  
50. Державні органи приватизації, їх правове становище.  
51. Державне управління при приватизації державного майна.  
52. Принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльно-

сті. 
53. Суб’єкти державного впливу, що здійснюють зовнішньоекономічну 

діяльність.  
54. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльно-

сті. 
55. Ліцензування та квотування як основні засоби забезпечення режиму 

зовнішньоекономічної діяльності. 
56. Поняття зовнішньоекономічного договору. 
57. Види, форма, порядок укладення зовнішньоекономічного контрак-

ту.  
58. Правовий режим іноземних інвестицій.  
59. Суб’єкти іноземного інвестування. 
60. Форми іноземних інвестицій. 
61. Об’єкти іноземного інвестування.  
62. Гарантії захисту іноземних інвесторів.  
63. Особливості адміністративної відповідальності суб’єктів зов- 

нішньоекономічної діяльності за порушення. 
64. Спеціальні правові режими у зовнішньоекономічній діяльності.  
65. Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон та порядок 

їх створення.  
66. Антимонопольні органи та їх компетенція.  
67. Правові основи сприяння розвитку конкуренції та запобігання мо-

нополізму у сфері підприємницької діяльності.  
68. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодав-

ства України.  
69. Антимонопольний комітет України, його структура та компетен-ція. 
70. Поняття монопольного стану і монопольної діяльності підприємців 

на ринку. 
71. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію та монополістичні 

зловживання. 
72. Ознаки банкрутства.  
73. Матеріально-правові умови порушення провадження у справі про 

банкрутство.  
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74. Визнання боржника банкрутом: призначення, учасники, зміст, пра-
вові наслідки. 

75. Судові процедури, що застосовуються до боржника у процесі про-
вадження справи про банкрутство.  

76. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрут- 
ство. 

77. Умови санації боржника. 
78. Зміст процедури санації боржника. 
79. План санації та процедура санації боржника.  
80. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. 
81. Умови і наслідки визнання боржника банкрутом. 
82. Застосування ліквідаційної процедури. 
83. Задоволення вимог кредиторів. 
84. Поняття державного контролю за дотриманням законодавства про 

захист прав споживачів.  
85. Система державних органів, що здійснюють захист прав спожива-

чів.  
86. Правові гарантії забезпечення належної якості товарів.  
87. Недійсність умов договорів, що обмежують права споживача.  
88. Нормативні документи із стандартизації. Державні стандарти 

України.  
89. Види сертифікації та її мета.  
90. Сертифікація продукції: обов’язкова та добровільна.  
91. Державна система сертифікації.  
92. Правові способи і порядок захисту порушених прав споживачів. 
93. Господарсько-правові санкції: грошові та натуральні, майнові та 

організаційні.  
94. Функції господарсько-правової відповідальності.  
95. Підстави господарсько-правової відповідальності. 
96. Фінансові санкції за порушення законодавства про господарську 

діяльність. 
97. Фінансові санкції за порушення законодавства про грошовий обіг. 
98. Фінансові санкції за порушення законодавства про зовнішньоеко-

номічну діяльність. 
99. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 

100. Злочини у сфері підприємницької діяльності.  
101. Злочини проти порядку здійснення підприємницької діяльності.  
102. Злочини, що перешкоджають правомірній підприємницькій діяль-

ності.  
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