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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно з навчальним планом рівень здобутих студентами теоретич-
них знань і набутих практичних навичок студентів перевіряється на
державному екзамені. Державний екзамен для студентів спеціальнос-
ті “Правознавство” спеціалізації “Комерційне та трудове право” про-
водиться на завершальному етапі навчання з метою перевірки відпо-
відності теоретичних знань випускників та їх практичної підготовки
вимогам кваліфікаційної характеристики спеціаліста з правознавст-
ва.
При розробці програми державного екзамену було застосовані та-

кі основні методичні підходи:
1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практич-
ної підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахів-
ця з правознавства у розділах програми державного екзамену
зазначено основні теоретичні питання, які мав опанувати сту-
дент з навчальної дисципліни, щоб мати можливість працюва-
ти за професійним призначенням спеціаліста з правознавства.

2. Державний екзамен має комплексний характер, тому його про-
грама складається з узагальнених розділів програм профілю-
ючих дисциплін для оцінки загального рівня кваліфікації
випускника. На державний екзамен винесено питання з таких
дисциплін: “Правове регулювання підприємницької діяльнос-
ті”; “Правове регулювання антимонопольної діяльності”; “Ко-
мерційне право” та “Правовий захист комерційної таємниці”.

3. Комплексний характер державного екзамену передбачає необхід-
ність під час підготовки до нього користуватися літературними
джерелами з усіх зазначених дисциплін.

4. Державний екзамен складається з двох частин — теоретичної і
практичної.

Теоретична частина містить три питання, на які треба дати ви-
черпну відповідь.
У практичну частину входить конкретне ситуаційне завдання, за

результатами виконання якого оцінюється вміння студента викорис-
товувати здобуті знання для розв’язання фахових завдань.
Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до цієї

програми.
Приймає екзамен Державна екзаменаційна комісія, склад якої за-

тверджується у встановленому порядку. До початку екзамену до Дер-
жавної екзаменаційної комісії подаються такі документи: наказ рек-
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тора про допуск до державних екзаменів, довідка про виконання сту-
дентом навчального плану і отримані оцінки.
Для оформлення протоколів з членів комісії призначається секре-

тар.
До державного екзамену допускаються студенти, які завершили

вивчення всіх теоретичних дисциплін, витримали всі заліки та іспити
відповідно до навчального плану і виконали програму виробничої
юридичної практики.
Екзамен проводиться на відкритому засіданні Державної комісії у

формі відповідей на питання екзаменаційних білетів. Загальна трива-
лість екзамену — близько 6 годин, на одного студента витрачається
приблизно 40 хвилин.
Рішення про оцінки приймається на закритому засіданні Держав-

ної екзаменаційної комісії відкритим голосуванням простою біль-
шістю. Результати екзамену визначаються оцінками “відмінно”, “до-
бре”, “задовільно”, “незадовільно”.
Студент одержує оцінку “відмінно”, якщо його відповідь повна,

розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні;
виклад матеріалу логічний (обґрунтований нормами права), виснов-
ки і узагальнення точні й пов’язані з явищами навколишнього життя,
зі сферою майбутньої спеціальності; студент орієнтується в системі
чинного трудового законодавства і практиці його застосування, пра-
вильно використовує юридичну термінологію, вміє застосувати свої
знання для вирішення практичних ситуацій.
Студент одержує оцінку “добре”, якщо його відповідь задоволь-

няє раніше наведені вимоги, але виклад матеріалу недостатньо система-
тизований, окремі вміння недостатньою мірою сформовані; у визна-
ченнях понять, термінології і узагальненнях є окремі неточності, які
легко виправляються за допомогою додаткових запитань викладача.
Студент одержує оцінку “задовільно”, якщо його відповідь свід-

чить про розуміння ним основних положень питання, але спостеріга-
ється значна неповнота знань; визначення понять нечіткі, неточні;
уміння сформовані недостатньою мірою; висновки і узагальнення ар-
гументовані слабо, з помилками.
Студент одержує оцінку “незадовільно”, якщо його відповідь непра-

вильна, знання фрагментарні, мають неповний характер; студент не
знає основного матеріалу, допускає грубі помилки у визначеннях по-
нять, а також не вміє працювати з документами, джерелами права.
Протоколи засідання Державної екзаменаційної комісії та залікові

книжки студентів підписують голова та члени комісії.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Тема 1. Поняття державного регулювання підприємницької
діяльності

Поняття, сутність та основні ознаки державного регулювання під-
приємницької діяльності.
Напрями державної політики щодо правового регулювання під-

приємницької діяльності. Принципи державного регулювання підпри-
ємницької діяльності. Державна підтримка суб’єктів господарювання
(дотації, субвенції, відрахування).
Форми, функції та цілі державного регулювання підприємницької

діяльності. Загальні та специфічні методи впливу державних органів
на підприємницьку діяльність.
Обмеження впливу державних органів на здійснення підприємниць-

кої діяльності. Правові наслідки прийняття органами державної вла-
ди та управління неправомірних актів, що порушують законні інтере-
си підприємництва. Загальні положення відповідальності  підприємців
за правопорушення у сфері управління.
Суб’єкти і об’єкти державного регулювання підприємницької діяль-

ності. Органи, що здійснюють державне регулювання, та їх повнова-
ження.

Література [1; 2; 36]

Тема 2. Нормування підприємницької діяльності
Нормативне забезпечення державного регулювання  підприєм-

ницької діяльності. Загальна характеристика законодавства.
Поняття і види законодавчих актів. Конституція України, закони

та підзаконні нормативні акти. Нормативні акти органів управління,
акти органів місцевого самоврядування. Адміністративно-правові
норми та порядок їх застосування. Значення судової практики для
вирішення спорів у процесi державного регулювання підприємниць-
кої діяльності.
Міжнародні договори та угоди, їх вплив на розвиток законодавства

у сфері державного регулювання підприємницької  діяльності.
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Напрями реформування законодавства у сфері регулювання та
управління підприємницькою діяльністю.

Література [1–27; 36]

Тема 3. Контроль у сфері державного управління
Поняття та види контролю і нагляду у сфері здійснення підприєм-

ницької діяльності.
Контроль і нагляд державних органів та їх посадових осіб. Сис-

тема заходів безпосереднього та опосередкованого впливу на суб’єк-
тів підприємництва  різних форм власності.
Уповноважені державні органи загальної та спеціальної компе-

тенції. Суб’єкти контролю. Контроль як функція державного управ-
ління. Організація та діяльність суб’єктів контролю. Права та обов’яз-
ки суб’єктів господарювання.

Література [2; 36]

Тема 4. Банківське регулювання
Функції Національного банку України. Загальні принципи бан-

ківської діяльності, порядок здійснення банківською нагляду, від-
повідальність за порушення банківського законодавства, банківський
нагляд.
Правова основа діяльності Національного банку України. Керів-

ні органи Національного банку України. Організаційні основи та
структура Національного банку України. Засоби та методи грошо-
во-кредитної політики. Управління готівковим грошовим обігом. Ре-
гулювання розрахунків. Повноваження у сфері валютного регулю-
вання.

Література [2; 15; 36]

Тема 5. Державне регулювання ринку цінних паперів
Законодавство України про фондову біржу. Реєстрація цінних па-

перів. 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 положення, мета діяль-
ності та повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку. Особливості державного регулювання при створенні фон-
дової біржі та припиненні її діяльності.
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Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку. Порядок накладення штрафів за порушення юридич-
ними особами правил діяльності на ринку цінних паперів.

Література [2; 30; 36]

Тема 6. Правове регулювання інвестиційної діяльності
Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринко-

вої трансформації економіки. Правові проблеми управління інвес-
тиційною діяльністю.
Форми та види інвестиційної діяльності. Суб’єкти правового ре-

гулювання, їх права та обов’язки. Державно-правові гарантії захисту
іноземних інвестицій. Гарантії у разі зміни законодавства. Гарантії
щодо промислових вилучень, а також незаконних дій державних, ор-
ганів та їх посадових осіб. Гарантії в разі припинення інвестиційної
діяльності. Державні гарантії щодо охорони прав іноземних інвесто-
рів та іноземних інвестицій. Гарантії перекачування за кордон дохо-
дів, прибутків та інших коштів, отриманих іноземним інвестором.
Особливості правового регулювання інвестування за межі України.
Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвес-

тиціями. Державна реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями.
Державне регулювання іноземного інвестування.
Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація

іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про спільну інвес-
тиційну діяльність за участю іноземного інвестора. Система і право-
вий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю
в Україні.

Література [2; 34–36; 53; 56]

Тема 7. Ліцензування господарської діяльності
Основні принципи державної політики у сфері ліцензування.
Суб’єкти ліцензування. Повноваження державних органів у сфері

ліцензування.
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, по-

рядок їх ліцензування. Ліцензування банківської діяльності, зов-
нішньоекономічної діяльності; каналів мовлення; у сфері електроенер-
гетики та використання ядерної енергії, у сфері інтелектуальної
власності, виробництва і торгівлі алкогольними напоями та тютюно-
вими виробами.
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Документи, необхідні для отримання ліцензії. Особливості про-
ведення конкурсу на отримання ліцензій на всі види господарської
діяльності, пов’язані з використанням обмежених ресурсів. Відомості,
які містить ліцензія. Видача ліцензії. Нагляд і контроль у сфері ліцен-
зування. Державний контроль у сфері ліцензування. Відповідальність
суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення за-
конодавства у сфері ліцензування. Анулювання ліцензії.

Література [2; 33; 36; 48]

Тема 8. Правове регулювання приватизації державного майна
Принципи державно-правового регулювання процесів привати-

зації.
Система безпосереднього та опосередкованого контролю за про-

цесами приватизації.
Антимонопольні вимоги при здійсненні приватизації . Поняття

приватизації державного та комунального майна. Правове регулю-
вання приватизації державного майна. Державна програма привати-
зації: призначення, зміст, порядок і форма затвердження.
Державні органи приватизації, їх правове становище. Порядок і

механізм приватизації. Особливості приватизації в окремих сферах
економіки.
Державне управління при приватизації державного майна. Кор-

поративне управління: поняття та правове закріплення. Особливості
корпоративного управління частками державного майна.
Управління майном, що перебуває в державній власності. Договір

на управління державним майном. Порядок проведення конкурсу на
визначення уповноваженої особи для виконання функцій управління.
Відповідальність уповноваженої особи.

Література [2; 3; 36]

Тема 9. Правове регулювання промислової власності
Поняття промислової власності як об’єкта державного управління

та державного регулювання.
Суб’єкти державного регулювання та державного управління у

сфері промислової власності.
Правове становище і повноваження державного департаменту з

питань інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки Ук-
раїни.
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Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і
послуг, зазначення походження товарів як об’єкти правового ре-
гулювання у сфері промислової власності. Отримання прав і видача
охоронних документів як сфера повноважень державних органів.
Ліцензійні договори; договори на передання права власності на

винахід, корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів і
послуг.
Охорона інших об’єктів промислової власності.
Загальна характеристика та основні напрями вдосконалення пра-

вового регулювання у сфері промислової власності.
Література [2; 4; 13; 14; 20–23; 36]

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності.
Міжнародно-правові документи, що регулюють зовнішньоеко-

номічну діяльність.
Уповноважені державні органи у сфері регулювання зовнішньоеко-

номічної діяльності.
Суб’єкти державного впливу, що здійснюють зовнішньоекономіч-

ну діяльність.
Спеціальні вимоги до здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Ліцензування і квотування як основні засоби забезпечення режиму
зовнішньоекономічної діяльності.
Спеціальні правові режими в зовнішньоекономічній діяльності.
Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон, порядок

їх створення. Правове регулювання вільних економічних зон. Управ-
ління вільними економічними зонами. Особливості правового регу-
лювання господарської діяльності у вільних економічних зонах. По-
рядок ліквідації вільних економічних зон. Особливості правового
режиму здійснення інвестиційної діяльності у вільних економічних
зонах.

Література [1; 2; 35; 36; 45; 53; 56]

Тема 11. Податкове регулювання підприємницької діяльності
Податки в системі державного регулювання і стимулювання го-

сподарської діяльності. Порядок оподаткування. Принципи опо-
даткування.
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Бюджетна система України.
Система податкового законодавства. Правове регулювання опо-

даткування прибутку підприємств. Державний контроль за до-
держанням податкового законодавства.
Права і обов’язки платників податків.

Література [1; 2; 15; 36; 38]

Тема 12. Патентування підприємницької діяльності
Об’єкт правового регулювання. Суб’єкти правовідносин, які під-

лягають регулюванню. Сутність поняття торгового патенту. Порядок
придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності.
Порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з

надання побутових послуг; на здійснення операцій з торгівлі го-
тівковими валютними цінностями; на здійснення операцій з надання
послуг у сфері грального бізнесу.
Порядок використання торгового патенту. Особливості оподат-

кування при придбанні суб’єктом підприємницької діяльності спе-
ціального торгового патенту.

Література [2; 7; 9; 13; 20–22; 36]

Тема 13. Особливості державного регулювання захисту прав
споживачів

Поняття державного контролю за дотриманням законодавства про
захист прав споживачів. Система державних органів, які здійснюють
захист прав споживачів.
Правові ґарантії забезпечення належної якості товарів.
Ґарантійні строки як спосіб посилення захисту прав споживачів.

Порядок їх обчислення. Права споживачів на належну якість товарів
(робіт, послуг).
Права і обов’язки підприємств, установ і організацій щодо забез-

печення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Вимо-
ги до забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення.

Література [1–4; 10–12; 28; 29; 31; 36; 37; 40–44; 46; 50; 55]

Тема 14. Стандартизація і сертифікація
Державна система стандартизації. Основні принципи стандар-

тизації. Нормативні документи зі стандартизації. Державні стандарти
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України. Обов’язкові та рекомендовані вимоги до державних стан-
дартів.
Управління діяльністю у сфері стандартизації. Технічні комітети зі

стандартизації.
Сертифікація: мета та види. Сертифікація продукції обов’язкова

та добровільна. Державна система сертифікації. Обов’язки виробни-
ків, постачальників, виконавців, продавців продукції при обов’язко-
вій сертифікації. Сертифікація продукції, що імпортується.

Література [2; 10–12; 28; 29; 31; 36; 37; 40–44; 46; 50; 55]

Тема 15. Відповідальність і порядок захисту прав суб’єктів
підприємництва

Юридична відповідальність. Майнова відповідальність за запо-
діяну шкоду. Майнові стягнення, повернення майна, покладення май-
нової відповідальності. Визначення розміру збитків, заподіяних непо-
верненням (втратою, пошкодженням) майна. Стягнення пені, штрафу.
Відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
Поняття і види відповідальності. Особливості відповідальності

державних органів.
Визначення підвідомчості спорів. Порядок розгляду і категорії

справ. Цивільно-процесуальний порядок розгляду спорів. Юридична
відповідальність при правопорушенні.
Судовий захист прав споживачів. Вимоги до форми і змісту позов-

ної заяви.
Адміністративні правопорушення як підстава адміністративної від-

повідальності. Види правопорушень. Органи, що накладають адміні-
стративні стягнення. Суб’єкти адміністративної відповідальності.
Юридичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності  (пра-
вові проблеми).
Адміністративні штрафи як вид господарсько-правових санкцій:

поняття, сфера застосування, форми, механізм реалізації.
Література [2–5; 7; 9; 10; 24; 25; 36; 45]
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“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

Розділ I. Правові основи обмеження монополізму, поняття
та джерела антимонопольного законодавства

Тема 1. Предмет і значення антимонопольного права
Поняття, мета і завдання демонополізації економіки. Державне

регулювання у сфері обмеження монополізму, недопущення недо-
бросовісної конкуренції, природних монополій. Мета і завдання ан-
тимонопольного регулювання. Способи демонополізації та заходи їх
реалізації. Порядок здійснення антимонопольного регулювання.
Пріоритетні напрями демонополізації та антимонопольного регулю-
вання.
Принципи здійснення антимонопольної політики. Економічні умо-

ви забезпечення збалансування інтересів суспільства, монополій та
споживачів їх товарів при здійсненні антимонопольної політики. Пра-
вові проблеми контролю за економічною концентрацією.

Література [7; 18; 19]

Тема 2. Джерела антимонопольного законодавства України
Мета і завдання антимонопольного законодавства. Загальна ха-

рактеристика антимонопольного законодавства. Закони України “Про
захист економічної конкуренції”, “Про Антимонопольний комітет
України”, “Про захист від недобросовісної конкуренції”, “Про при-
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родні монополії”. Державна, галузеві та регіональні програми демо-
нополізації економіки і розвитку конкуренції. Основні напрями про-
грам.
Міжнародно-правове регулювання недопущення недобросовісної

конкуренції у країнах Співдружності незалежних держав (СНД). Ви-
моги щодо боротьби з монополізмом і недопущення недобросовісної
конкуренції у країнах Європейського економічного співтовариства
(ЄЕС).

Література [2; 3; 7; 12; 18; 19; 26; 29–32]

Розділ ІІ. Суб’єкти і об’єкти антимонопольної політики

Тема 3. Суб’єкти і об’єкти антимонопольної діяльності держави
Суб’єкти демонополізації, антимонопольного регулювання та за-

стосування антимонопольного законодавства.
Правові, економічні та організаційні засади державного регулю-

вання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні.
Державне регулювання природних монополій. Предмет, принци-

пи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Обов’яз-
ки суб’єктів природних монополій.
Суб’єкти господарювання (підприємці). Юридичні та фізичні осо-

би як суб’єкти антимонопольного регулювання.
Об’єкти антимонопольної політики.

Література [7; 18; 19]

Тема 4. Зловживання монопольним становищем на ринку
Визначення монопольного становища. Зловживання монопольним

становищем на ринку. Антиконкурентні узгоджені дії. Дискримінація
суб’єктів господарювання органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування та органами адміністративно-господарсько-
го управління та контролю. Поняття та способи дискримінації.

Література [7; 15; 18; 19; 30–32]

Тема 5. Недопущення недобросовісної конкуренції
в підприємницькій діяльності

Конкурентні дії, що суперечать законам, правилам і звичаям під-
приємницької діяльності.
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Неправомірне використання ділової репутації підприємця. Ство-
рення підприємцю перешкод у процесі конкуренції та досягнення не-
правомірних переваг у конкуренції.
Неправомірне збирання інформації, що є комерційною таємницею.

Література [6; 10; 12; 16; 18–20; 22; 30–32]

Розділ ІІІ. Антимонопольна діяльність.
Державний контроль за дотриманням антимонопольного

законодавства України

Тема 6. Правові основи здійснення боротьби з монополізмом
і недобросовісною конкуренцією

Державний контроль за дотриманням антимонопольного зако-
нодавства. Контроль за дотриманням антимонопольних вимог у про-
цесі перетворення державної власності. Контроль за створенням,
реорганізацією  (злиттям, приєднанням), ліквідацією  суб’єктів
господарювання. Контроль за придбанням, передаванням в оренду
майна. Примусовий поділ монопольних утворень. Строки виконання
рішень. Випадки, коли не допускається примусовий поділ. Контроль
за економічною концентрацією (розрахунок показників). Контроль
за дотриманням антимонопольних вимог при прийнятті рішень ор-
ганами влади і управління. Демонополізація економіки та розвиток
конкуренції в Україні.  Особливості здійснення боротьби з не-
добросовісною конкуренцією на митному кордоні України.

Література [1–3; 9; 12; 18; 19; 28–34]

Тема 7. Антимонопольний комітет України, його правовий
статус

Підконтрольність і підзвітність Антимонопольного комітету Украї-
ни. Завдання Антимонопольного комітету України. Основні принци-
пи діяльності Антимонопольного комітету України. Система та стру-
ктура органів Антимонопольного комітету України. Компетенція
Антимонопольного комітету України.

Література [1–3; 9; 12; 18; 19; 28–34]

Тема 8. Повноваження Антимонопольного комітету України
та його посадових осіб

Повноваження Антимонопольного комітету України. Голова Анти-
монопольного комітету України та державні уповноважені (вимоги
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щодо призначення на посаду). Строк повноважень. Права та обов’яз-
ки державного уповноваженого, голови територіального відділення
Антимонопольного комітету України. Дисциплінарна відповідаль-
ність і звільнення з посади державного уповноваженого Антимоно-
польного комітету України.
Територіальні відділення Антимонопольного комітету України.

Адміністративні колегії Антимонопольного комітету України.
Література [1–3; 9; 12; 18; 19; 28–34]

Розділ IV. Захист прав підприємців і споживачів
від монополізму та недобросовісної конкуренції

Тема 9. Адміністративно-процесуальні засади діяльності
Антимонопольного комітету України

Правила розгляду справ про порушення антимонопольного за-
конодавства України. Органи та посадові особи, які розглядають спра-
ви. Підвідомчість справ комітету; постійно діючій адміністративній
колегії; тимчасовій адміністративній колегії; державним уповноваже-
ним; голові відділення. Підстави для розгляду справ. Особи, які бе-
руть участь у справі, їхні права і обов’язки (відповідач, заявник, треті
особи). Строки, порядок подання заяви та її розгляд. Розгляд справи.
Перегляд рішень у справах. Підстави для визнання рішень у справах
недійсними. Оскарження рішень, виконання рішень. Заходи, які забез-
печують виконання рішень Антимонопольного комітету України та
його територіальних відділень.

Література [1; 2; 4; 6–8; 10–12; 13; 16; 18; 19; 30–32]

Тема 10. Відповідальність за порушення антимонопольного
законодавства

Особливості відповідальності за порушення антимонопольного
законодавства.
Види відповідальності.
Адміністративно-правові санкції.
Відшкодування збитків, заподіяних зловживанням монопольним

становищем і недобросовісною конкуренцією.
Відповідальність Антимонопольного комітету України та його

посадових осіб за видання актів та інших рішень, які порушують пра-
ва підприємців.
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Відповідальність  посадових осіб та органів, які регулюють діяль-
ність природних монополій.

Література [1; 2; 4; 6–8; 10–13; 16–19; 30–32]
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“КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО”

Розділ І. Вступ до комерційного права

Тема 1. Поняття, предмет, принципи комерційного права.
Основні засади суспільного господарського порядку

Предмет комерційного права, його основні категорії, інститути та
методи. Функції комерційного  права. Основні принципи госпо-
дарювання.
Обмеження впливу державних органів на здійснення підприєм-

ницької діяльності.
Співвідношення понять комерційного, господарського, підпри-

ємницького права.
Література [15; 16; 26; 30; 32; 48; 54; 61]

Тема 2. Джерела комерційного законодавства
Поняття комерційного законодавства як джерела комерційного

права. Поняття та види законодавчих актів.
Звичаї, їх значення та застосування при здійсненні комерційної ді-

яльності.
Сучасний стан і напрями вдосконалення комерційного законо-

давства.
Література [2; 5; 16; 19; 30; 43; 52; 53; 60; 61]

Розділ II. Основні засади здійснення
господарської комерційної діяльності (підприємництва)

Тема 3. Підприємницька діяльність: поняття, зміст і види
Поняття господарської комерційної (підприємницької) діяльності,

її ознаки та принципи. Види підприємницької діяльності. Підприєм-
ницька діяльність, що потребує спеціального дозволу. Порядок вида-
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чі ліцензій на здійснення підприємницької діяльності. Обмеження у
здійсненні підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що
заборонена законом.
Правова регламентація заборон для громадян щодо можливостей

займатися підприємницькою діяльністю.
Література [1; 16; 17; 19; 28; 31; 42; 51; 53; 55;]

Тема 4. Суб’єкти комерційного права
Поняття та ознаки суб’єктів господарювання.
Юридичні особи: поняття, ознаки та види. Поняття підприємця —

фізичної особи. Підприємницька діяльність без створення юридичної
особи. Правове становище підприємців. Права та обов’язки суб’єктів
господарювання.

Література [15; 16; 26; 30; 32; 48; 54; 61]

Тема 5. Організаційно-правові форми здійснення комерційної
діяльності суб’єктами підприємництва

Підприємство: поняття та види відповідно до законодавства Укра-
їни. Статут підприємства. Спеціальна правоздатність підприємства.
Порядок створення та функціонування підприємства. Філіали та пред-
ставництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правове станови-
ще.
Об’єднання підприємств, їх правове становище.
Господарські товариства: поняття та види відповідно до законо-

давства України.
Поняття та види кооперативів як суб’єктів комерційного права, їх

правове становище, характерні ознаки.
Інші організаційно-правові форми здійснення підприємницької ді-

яльності (банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, довірчі
товариства, біржі та ін.), особливості їх правового статусу відповідно
до законодавства України.

Література [5; 15; 16; 30; 32; 47; 48; 52; 58; 59; 61]

Тема 6. Загальні умови створення і державна реєстрація суб’єктів
підприємницької діяльності

Загальні умови створення суб’єктів підприємницької діяльності.
Нормативні документи, що регулюють порядок державної реєстрації
суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок і етапи створення юри-
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дичної особи. Особливості реєстрації суб’єктів підприємництва без
створення юридичної особи. Особливості реєстрації юридичних осіб —
суб’єктів підприємницької діяльності. Документи, необхідні для дер-
жавної реєстрації. Підстави і порядок перереєстрації суб’єктів підпри-
ємницької діяльності. Поняття, порядок здійснення та правові наслід-
ки скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності.

Література [15; 16; 26; 30; 32; 48; 54; 61]

Тема 7. Управління діяльністю юридичної особи
Загальні принципи управління діяльністю юридичної особи. Стру-

ктура управління. Призначення, обрання керівника. Органи управ-
ління (загальні та спеціальні) та їх функції. Компетенція, порядок ді-
яльності та прийняття рішень. Управління діяльністю відокремлених
підрозділів.
Загальні принципи корпоративного управління.
Особливості управління господарським товариством, підприєм-

ством, установою, організацією.
Література [1; 16; 17; 19; 28; 31; 42; 51; 53; 55]

Тема 8. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва
Випадки припинення діяльності суб’єктів підприємництва.
Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності. Форми реор-

ганізації. Ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності, порядок її
здійснення.

Література [16; 17; 61; 65]

Тема 9. Банкрутство юридичної особи
Поняття і ознаки банкрутства. Провадження у справах про банк-

рутство. Суб’єкти банкрутства (боржники та кредитори). Порядок
визнання боржника банкрутом: подання заяви, порушення проваджен-
ня у справі про банкрутство, попереднє засідання арбітражного суду,
виявлення кредиторів і сенаторів, винесення постанови про визнання
банкрутом. Наслідки визнання боржника банкрутом. Умови визнан-
ня угод, укладених банкрутом, недійсними. Заходи відновлення пла-
тоспроможності боржника. Ліквідаційна процедура. Повноваження
ліквідаційної комісії. Ліквідаційний  процес: інвентаризація та оціню-
вання майна банкрута, продаж майна банкрута, черговість задово-
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лення вимог кредиторів. Припинення справи про банкрутство. Миро-
ва угода. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів
підприємницької діяльності.

Література [15; 16; 26; 32; 33; 49; 54; 61]

Розділ ІІІ. Майнова основа господарювання

Тема 10. Правове регулювання відносин власності в комерційному
обороті

Відносини власності у сфері економіки: загальні положення. Пра-
во власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Види власно-
сті. Форми власності.
Підстави набуття та припинення права власності в комерційному

праві.
Право державної та комунальної власності. Право повного гос-

подарського відання і право оперативного управління.
Право власності юридичних осіб. Право спільної власності. Спів-

відношення права власності юридичних, осіб і права спільної власності.
Суб’єкти права колективної та спільної власності. Підстави виник-
нення та припинення спільної власності юридичних осіб.
Поняття об’єктів права власності господарського  товариства,

господарського об’єднання, колективного підприємства, коопера-
тиву.

Література [16; 26; 30; 32; 54; 61]

Тема 11. Майно і майнові права суб’єктів підприємництва
Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Роботи і послуги як

об’єкти підприємницької діяльності. Склад і види майна підприємця.
Вклади учасників і засновників. Правове становище фондів суб’єктів
підприємництва. Статутний фонд. Прибуток (дохід).
Правовий режим майна підприємств. Особливості правового ре-

жиму майна господарських товариств. Особливості правового режиму
майна державних підприємств. Основні фонди. Обігові кошти. Нема-
теріальні активи. Спеціальні фонди і резерви. Гарантії майнових прав
суб’єктів підприємництва.

Література [15; 16; 26; 30; 32; 48; 54; 61]
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Тема 12. Цінні папери, порядок їх випуску та обігу
Поняття цінних паперів. Законодавство України про цінні папери.

Основні види цінних паперів та їх характеристика. Реєстрація та обіг
цінних паперів.
Окремі види цінних паперів. Проблемні питання та перспективи

розвитку інституту цінних паперів у законодавстві Україні.
Література [16; 41; 61]

Тема 13. Правове регулювання біржової діяльності
Біржа: поняття, юридичні ознаки та види.
Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції,

права та обов’язки.
Біржові угоди: поняття, види, порядок укладення. Учасники бір-

жової торгівлі. Членство в товарній біржі.
Біржові операції і правила біржової торгівлі: призначення, місце в

системі нормативних актів, що регулюють біржову діяльність, зміст,
порядок прийняття.
Контроль за діяльністю фондових бірж з боку Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку. Особливості створення та припи-
нення діяльності фондової біржі.

Література [16; 41; 61]

Тема 14. Правове регулювання інвестицій
та інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринко-
вої трансформації  економіки. Правові проблеми здійснення інвес-
тиційної діяльності в Україні.
Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.
Форми та види інвестицій. Суб’єкти інвестиційної діяльності, їх

права та обов’язки. Інвестиційні фонди та інвестиційні компанії.
Державно-правові гарантії захисту інвестицій.
Охорона прав інвесторів і заохочення іноземних інвестицій.

Література [8; 16; 17; 23; 40; 44–46; 52; 61]

Розділ IV. Загальні положення про господарські зобов’язання

Тема 15. Господарський договір
Поняття, ознаки та  підстави виникнення господарського  зо-

бов’язання.
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Види господарських договорів за критеріями: обов’язковості, за
строками дії, за взаємним становищем сторін, за економічним зміс-
том та юридичними ознаками. Сторони господарських правовідносин.
Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зобов’язань.
Система зобов’язань.
Поняття та умови договору. Порядок укладення господарських

договорів, їх зміни та розірвання. Способи укладення господарського
договору. Зміст господарського договору (істотні, звичайні та випад-
кові умови). Форма господарського договору.
Поняття та види договорів про передання майна у власність, кори-

стування, про виконання робіт, надання послуг.
Припинення господарського зобов’язання, зміна умов або визнання

договору недійсним. Відповідальність за порушення договірних зо-
бов’язань.

Література [3; 4; 9; 16; 20; 25; 60; 61]

Розділ V. Господарська зовнішньоекономічна діяльність

Тема 16. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Принципи і види зов-

нішньоекономічної діяльності. Джерела права міжнародної торгівлі
та нормативні акти, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність.
Міжнародні правові інститути, їх функції. Суб’єкти зовнішньоекономіч-
ної діяльності.
Спеціальні вимоги до здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Ліцензування та квотування.
Розрахункові операції з обслуговування зовнішньоекономічних

угод. Основні форми міжнародних розрахунків.
Особливості відповідальності в зовнішньоекономічній діяльності.

Література [16; 27; 35; 39; 45; 46; 61]

Тема 17. Зовнішньоекономічні договори (контракти)
Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, по-

рядок укладення, зміни та розірвання. Суб’єкти зовнішньоекономічних
договорів. Основні види та особливості змісту зовнішньоекономічних
договорів. Стандартизація умов міжнародної комерційної діяльності.
Договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Міжнародні прави-
ла тлумачення комерційних термінів (“Інкотермс”). Порядок розра-
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хунків і відповідальність за міжнародними угодами. Вирішення спо-
рів, що випливають із зовнішньоекономічних договорів.

Література [16; 27; 35; 39; 45; 46; 61]

Тема 18. Правовий режим іноземних інвестицій
Поняття іноземних інвестицій та іноземного інвестора. Форми іно-

земних інвестицій. Об’єкти інвестування. Порядок утворення та пра-
вове становище підприємства з іноземними інвестиціями. Державне
регулювання іноземного інвестування. Гарантії захисту прав інозем-
них інвесторів.
Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація

договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю
іноземного інвестора. Вирішення інвестиційних спорів.

Література [16; 27; 35; 39; 45; 46; 61]

Розділ VI. Захист прав і законних інтересів
суб’єктів підприємницької діяльності

Тема 19. Судовий захист прав підприємців
Поняття захисту прав суб’єктів господарської діяльності. Способи

захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.
Розмежування підвідомчості справ при захисті прав підприємців

судами загальної компетенції та господарськими судами.
Категорії справ і порядок їх розгляду загальними судами за по-

зовами підприємців. Захист прав споживачів і відповідальність су-
б’єктів підприємницької діяльності за їх порушення. Захист ділової
репутації і відшкодування моральної шкоди як окремий спосіб захис-
ту прав.

Література [10; 16; 21; 57; 61]

Тема 20. Особливості захисту прав підприємців господарськими
судами

Передумови захисту господарських прав та інтересів у господар-
ському суді.
Досудовий порядок урегулювання господарських спорів. Підвідом-

чість господарських спорів і компетенція господарських судів щодо їх
вирішення.
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Міжнародний комерційний арбітраж. Компетенція Міжнародно-
го комерційного суду при Торгово-промисловій палаті України. Мор-
ська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України.
Конвенція про визначення і виконання зарубіжних арбітражних рі-
шень. Європейська Конвенція про зовнішньоекономічний арбітраж.

Література [10; 16; 21; 57; 61]

Тема 21. Відповідальність у комерційному праві
Цілі застосування юридичної відповідальності. Принципи та під-

стави відповідальності.
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності . Функ-

ції господарсько-правової відповідальності. Підстави господарсько-
правової відповідальності: юридичні та фактичні. Поняття вини в гос-
подарському праві.
Класифікація господарсько-правових санкцій. Відшкодування збит-

ків як вид господарсько-правової відповідальності: поняття, механізм
застосування.
Види господарсько-правових санкцій: поняття, cферa застосування,

механізм реалізації. Особливості відшкодування шкоди в комерцій-
ному праві.
Види оперативно-господарських і господарсько-управлінських

санкцій.
Адміністративні правопорушення при здійсненні підприємницької

діяльності як підстава адміністративної відповідальності. Види пра-
вопорушень. Адміністративно-правові санкції. Органи, що наклада-
ють адміністративні стягнення. Суб’єкти адміністративної відповідаль-
ності.
Господарсько-адміністративні штрафи як вид господарсько-пра-

вових санкцій: поняття, сфера застосування, форми, механізм реаліза-
ції.
Конфіскація як вид господарсько-правових санкцій: поняття, по-

рядок застосування.
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері під-

приємницької діяльності. Загальна характеристика основних складів
злочинів у сфері комерційної діяльності.

Література [10; 11; 16; 21; 43; 57; 61]
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“ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ”

Розділ І. Державне регулювання в сфері захисту
комерційної таємниці

Тема І. Правове регулювання відносин у сфері захисту
комерційної таємниці

Зміст і структура навчвльної дисципліни. Характеристика  особли-
востей законодавства у сфері захисту комерційної таємниці.
Форми здійснення права та захисту комерційної таємниці. Понят-

тя правової охорони та правового захисту комерційної таємниці. Ме-
тоди правового регулювання, що забезпечують захист комерційної
таємниці. Нормативно-правові джерела.
Суб’єкти і об’єкти захисту комерційної таємниці. Особливості змі-

сту прав та обов’язків іноземних громадян і осіб без громадянства.
Література [1; 3; 6–9; 11–14; 18–21; 35; 36; 54]

Тема 2. Компетенція органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та їх посадових осіб у сфері охорони
державної таємниці

Компетенція державних органів, що здійснюють правове регулю-
вання комерційної таємниці.
Контроль і нагляд за додержанням законодавства про державну

таємницю. Система та структура державних органів у сфері охорони
державної таємниці.
Повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади,

органів місцевого самоврядування у сфері охорони та захисту комер-
ційної таємниці. Режимно-секретні органи. Їх права та обов’язки.

Література [1; 3; 4; 15; 16; 27; 31; 49; 54]

Тема 3. Державні гарантії права на інформацію
Поняття та визначення права на інформацію. Правові засади одер-

жання, використання, поширення та зберігання інформації.
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Інформаційні відносини. Основні принципи інформаційних відно-
син. Об’єкти інформаційних відносин. Суб’єкти інформаційних від-
носин.
Способи доступу до офіційних документів, письмової, усної інфор-

мації. Документи та інформація, що не підлягають наданню та озна-
йомленню.

Література [39; 40–43; 45; 49; 62]

Розділ ІІ. Правова охорона і захист
комерційної таємниці

Тема 4. Комерційна таємниця (інформація) як об’єкт правової
охорони

Поняття комерційної таємниці підприємств, установ, організацій.
Відмежування комерційної таємниці (інформації) від доступної ін-

формації, державної науково-технічної інформації, державної, банків-
ської таємниці.
Принципи конфіденційності. Склад і обсяг відомостей, що станов-

лять комерційну таємницю, порядок встановлення охорони. Перелік
відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю.
Порядок забезпечення захисту конфіденційної  інформації.
Права і обов’язки осіб, які володіють конфіденційною інформаці-

єю. Умови та правила здійснення діяльності у сфері захисту комерцій-
ної таємниці.

Література [1; 3; 4; 18; 21; 33; 36; 40; 55]

Тема 5. Договірні відносини щодо охорони комерційної таємниці
(інформації)

Специфіка та особливості договірних відносин у сфері забезпечен-
ня охорони комерційної таємниці (інформації). Договір про захист
комерційної інформації (про конфіденційність).
Відповідальність сторін за порушення умов договору, за розкриття

комерційної таємниці. Підстави для звільнення від відповідальності.
Література [1; 3; 43; 45; 49; 54; 66; 88]

Тема 6. Правова охорона державної науково-технічної інформації
Правова база, що регулює порядок одержання та використання

науково-технічної інформації. Правовий режим науково-технічної ін-
формації.
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Державна реєстрація, облік і використання результатів науково-
технічної діяльності.
Суб’єкти правовідносин у сфері науково-технічної інформації. Від-

носини між власниками науково-технічної інформації, її споживача-
ми і посередниками.

Література [1; 3; 5; 43; 45; 49; 54]

Тема 7. Державний технічний захист інформації
Технічний захист інформації. Забезпечення інженерно-технічними

заходами порядку доступу, цілісності та доступності інформації.
Організація комплексних перевірок науково-дослідних установ, що

фінансуються з державного бюджету. Контроль за функціонуванням
системи технічного захисту інформації. Оформлення результатів ком-
плексної перевірки діяльності науково-дослідної установи.
Суб’єкти підприємницької  діяльності, які здійснюють діяльність у

галузі криптографічного захисту інформації. Криптографічний захист
інформації як вид захисту.

Література [1; 6; 9; 11; 14; 18; 21; 35; 37; 45]

Тема 8. Захист інформації в автоматизованих системах
Основи правового захисту інформації в автоматизованих системах.

Об’єкти захисту. Суб’єкти відносин. Загальні вимоги до забезпечення
захисту інформації в автоматизованих системах. Встановлення вимог
і правил захисту інформації. Організація захисту в автоматизованих
системах. Служби захисту інформації в автоматизованих системах.

Література [4; 5; 24; 25; 27; 33; 45; 64]

Тема 9. Охорона державної таємниці
Державна політика щодо державної таємниці. Належність інфор-

мації до державної таємниці. Інформація, що не належить до держав-
ної таємниці. Державні експерти з питань таємниць, їх права та обо-
в’язки. Порядок зарахування інформації до державної таємниці.
Звід відомостей, що становлять державну таємницю. Зміна ступе-

ня секретності інформації і скасування рішення про віднесення її до
державної таємниці.
Допуск громадян до державної таємниці. Відмова у наданні допу-

ску до державної таємниці.
Література [1; 5; 10; 25; 27–33; 36; 47; 51]
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Тема 10. Неправомірне збирання, розголошення та використання
комерційної таємниці

Неправомірне збирання комерційної таємниці. Поняття розголо-
шення комерційної таємниці. Суб’єкти відповідальності. Схиляння до
розголошення комерційної таємниці.
Види відповідальності. Накладення штрафів на господарюючих

суб’єктів — юридичних осіб та їх об’єднання. Накладення штрафів на
юридичних осіб, їх об’єднання та об’єднання громадян, які не є госпо-
дарюючими суб’єктами.

Література [1; 3–9; 24; 25; 36; 43; 49; 54]

Тема 11. Відповідальність за порушення законодавства
про інформацію

Види правопорушень згідно з чинним законодавством. Дисциплі-
нарна, цивільно-правова, адміністративна або кримінальна відпові-
дальність.
Захист особи від неправдивої інформації. Порядок оскарження про-

типравних діянь. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
Суб’єкти відповідальності, посадові особи, службовці та громадяни.
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