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1. Загальні положення 
Підприємницьке право є складовою частиною права 

України і займає в умовах розвитку ринкових відносин одне з 
провідних місць, оскільки покликане захищати інтереси 
фізичних і юридичних  осіб, що займаються підприємницькою 
діяльністю, регулює відносини власності, господарських 
правовідносин, гарантує мінімальне втручання держави в 
діяльність господарюючих суб’єктів. 

З огляду вивчення та застосування основних положень 
підприємницьке право є  однією з найбільш складних 
навчальних дисциплін з права, що вивчаються студентами 
економічних  спеціальностей. Складність його вивчення 
пояснюється великим обсягом навчального  механізму, 
мінливістю та суперечливістю законодавчих актів, 
недостатньою кількістю навчальних, методичних та 
монографічних джерел. Освоєння дисципліни передбачає 
знання студентів, отримані при вивченні цивільного, 
господарського, кримінального та адміністративного права. 

Тому дані методичні матеріали є  основним документом, 
який охоплює всі види роботи з  даної дисципліни та відбиває  
методичні настанови кафедри соціально-гуманітарної 
підготовки. Їх складено відповідно до місця і значення 
дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою 
освітньо-професійною програмою  бакалавра з напряму 
підготовки 0502- менеджер-економіст, затвердженою наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.06.2002р. № 330, 
нормативів планування самостійної роботи студентів, 
затверджених  першим проректором ДонНТУ від 04.04.2005р. 

Метою методичних матеріалів є досягнення всебічного 
розширення студентами природи і суті господарських відносин 
та підприємницької діяльності, підготовка до практичної 
діяльності висококваліфікованих спеціалістів-економістів з  
знанням підприємницького права. 

Завдання курсу: 
- забезпечити вивчення курсу підприємницького права 

студентами-економістами, з метою оволодіння ними 
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теоретичними знаннями і практичними навиками їх 
застосування у професійній діяльності; 

- надати можливість студентам продовжити вивчення  
підприємницького права самостійно; 

- надати навички практичної роботи, навчити 
аналізувати зміст нормативних актів та їх 
застосуванню до конкретних ситуацій; 

- сформувати навички науково-дослідницької роботи 
в галузі підприємницького права. 

 
В методичних матеріалах враховано поєднання 

активних методів: аудиторних занять та самостійної роботи 
студентів. 

Аудиторні заняття проходять у формі лекцій, 
практичних занять та консультацій. Самостійна робота полягає 
в написанні курсової  роботи, доповідей та повідомлень, 
контрольної роботи, роботи з літературою і нормативними 
актами, огляд бібліографії, розв’язання задач і  інші форми. 
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Обсяг та структура курсу 

 

аудиторні самостійна робота студентів 

№
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1 

Поняття, 
структура та 
джерела 
підприємницького 
права 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

2 
Поняття та види 
підприємницької 
діяльності 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

3 

Суб’єкти 
підприємницької 
діяльності. Окремі 
види 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

4 
Організація 
підприємницької 
діяльності 

9 6 4 2 3 2 1 - - 

5 
Припинення 
підприємницької 
діяльності 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

6 

Правовий режим 
майна суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

9 6 4 2 3 2 1 - - 

 
Підготовка до 
модульного 
контролю 1 

5 - - - - - - - - 

7 
Договірне право. 
Загальні 
положення 

5 3 2 1 2 1 1 - - 

8 
Договори про 
передачу майна у 
власність 

3 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 - - 



 7 

9 
Договори про 
передачу майна в 
користування 

3 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5 - - 

10 
Договори про 
виконання робіт 
та надання послуг 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

11 

Зобов’язання про 
сумісну діяльність. 
Договори про 
створення 
юридичної особи 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

12 
Право промислової 
власності  

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

13 

Антимонопольне 
регулювання 
підприємницької 
діяльності. Захист 
від 
недобросовісної 
конкуренції 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

14 

Правове 
регулювання 
зовнішньоекономіч

ної діяльності 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

15 

Захист прав та 
законних інтересів 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності  

4,5 3 2 1 1,5 1 0,5 - - 

 
Підготовка до 
модульного 
контролю 2 

6 - - - - - - - - 

 
Виконання 
курсової роботи  

23 - - - - - - - - 

Всього 108 48 32 16 26 17 9 - - 
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2. Тематичний зміст дисципліни 
 

Тема 1. Поняття, структура та джерела підприємницького 
права 

Визначення підприємницького права, його ціннісні 
орієнтири. Предмет підприємницького права, його основні 
категорії та інститути. Правові відносини, що регулюються 
підприємницьким правом. Товарно-грошові (майнові) та 
управлінські відносини. 

Методологічні основи правового регулювання 
підприємницької діяльності. Основні ознаки, що 
характеризують галузевий метод регулювання. Система 
підприємницького права. 

Підприємницьке право як комплексна галузь. 
Співвідношення підприємницького права з іншими галузями 
права. Функції підприємницького права, що визначають його 
нормативну характеристику. Соціальна цінність 
підприємницького права як ефективного регулятора ринкових 
відносин. 

Джерела підприємницького права. Юридична сила 
нормативних актів. Роль актів узагальнення судової практики 
та судових прецендентів. 
 
Тема 2. Поняття та види підприємницької діяльності 

Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та 
принципи. Види підприємницької діяльності. Підприємницька 
діяльність, що потребує соціального дозволу (загальні 
положення). Обмеження у здійсненні підприємницької 
діяльності. 

Поняття субєкта підприємницької діяльності. Види та 
правовий статус підприємців (загальні положення). 
Підприємницька діяльність без створення юридичної особи. 
Правова регламентація заборон щодо провадження 
громадянами підприємницької діяльності. Підприємницька 
діяльність юридичних осіб.  
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Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі види 
 Суб’єкти підприємницької діяльності без створення 
юридичної особи (громадяни-підприємці). 
 Суб’єкти підприємницької діяльності – юридичні особи. 
 Підприємства: поняття та види відповідно до 
законодавства України. Статут підприємства. Спеціальна право 
дієздатність підприємства. Філії та представництва 
підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий статус. 
Об’єднання підприємств, їх види та правовий статус. 
 Господарські товариства: поняття та види відповідно до 
законодавства України. Права та обов’язки засновників і 
учасників господарських товариств. Функції статутного фонду. 
Особливості створення та функціонування господарських 
товариств різних видів. 
 Інші організаційно-правові форми суб’єктів 
підприємницької діяльності, правовий статус за 
законодавством України. 
 Поняття та правовий статус суб’єктів малого 
підприємництва в Україні. 
 
Тема 4. Організація підприємницької діяльності 

Нормативні акти, що регулюють порядок державної  
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок і 
особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності без створення юридичної особи. Особливості 
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних 
осіб. Оформлення документів, необхідних для державної 
реєстрації. Отримання дозволів на початок роботи. 

Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів 
підприємницької діяльності. Функції статутного фонду. 
Особливості установчих документів підприємств і 
господарських товариств.  

Ліцензування господарської діяльності. Патентування 
підприємницької діяльності. 
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Тема 5. Припинення підприємницької діяльності 
         Підстави та наслідки скасування державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної 
особи – суб’єкта підприємницької діяльності. Форми 
реорганізації. Ліквідація юридичної особи – суб’єкта 
підприємницької діяльності, порядок її здійснення. Черговість 
задоволення претензій кредиторів. 
 Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності: 
поняття, суб’єкти. Провадження у справах про банкрутство. 
Порядок виявлення кредиторів. Порядок проведення санації. 
Наслідки визнання боржника банкрутом. 
 
Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької 

діяльності 
        Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Склад майна 
підприємств. Об’єкти майнових прав суб’єктів 
підприємницької діяльності. Правовий режим речей. Правовий 
режим грошей. Правовий режим цінних паперів. Об’єкти права 
інтелектуальної власності суб’єктів підприємницької діяльності 
(загальні положення). 
 
Тема 7. Договірне право. Загальні положення 
          Поняття договору у підприємницькій діяльності. 
Укладання, зміна і розірвання договорів. Підстави та наслідки 
визнання договорів недійсними і неукладеними. Попередній 
договір. 
 Виконання договірних зобов’язань. Способи 
забезпечення виконання договірних зобов’язань. 
Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 
Припинення договірних зобов’язань. 
 
Тема 8. Договори про передачу майна у власність  
           Договір купівлі-продажу, його види. Договір роздрібної 
купівлі-продажу. Порядок заняття торговельною діяльністю і 
правила обслуговування населення. Відповідальність суб’єктів 
підприємництва за порушення правил торговельної діяльності і 
торговельного обслуговування покупців. 
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 Особливості оптової торгівлі. Поняття та значення 
товарних бірж. Порядок їх створення та функціонування. 
Учасники біржової торгівлі. Порядок встановлення правил 
біржової торгівлі. Види біржових угод. 
Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості. 
Договір безоплатної передачі (дарування). Договір поставки. 
Договір контрактації. 
 
Тема 9. Договори про передачу майна в користування 
           Поняття та зміст договору майнового найму. Види 
договорів майнового найму. 

Договір безоплатного користування майном. Договір 
оренди. Особливості оренди державного і комунального майна. 
Договір лізингу. Концесійний договір. 
 
Тема 10. Договори про виконання робіт та надання послуг 
 Поняття та види договорів про виконання робіт та 
надання послуг. Договір підряду. Договір підряду на капітальне 
будівництво. 
 Транспортні договори. Система та види перевезення 
вантажів. Підстави припинення договору перевезення вантажів. 
Відповідальність за порушення умов договору перевезення. 
Комерційні акти та порядок їх складання. Інші транспортні 
договори. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір 
транспортної експедиції. 
 Договір страхування. Правове регулювання страхової 
діяльності у підприємництві. Види договору страхування. 
Права й обов’язки сторін за договором страхування. 
 Правове регулювання розрахункових та кредитних 
відносин у підприємницькій діяльності. Договір позики та 
кредитний договір. Розрахункові відносини. Договір 
банківського рахунка. Депозитний договір. Договір доручення. 
Договір комісії. Договір консигнації. Договір схову. 
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Тема 11. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори про 
створення юридичної особи 

 Договори про сумісну діяльність. Склад майна і порядок 
здійснення внесків учасниками сумісної діяльності. 
 Установчий договір про створення юридичної особи. 
Права й обов’язки сторін за установчим договором. 
 
Тема 12.  Право промислової власності 
 Поняття промислової власності. Законодавство України 
про захист прав промислової власності. Правова охорона 
винаходів, корисних моделей та промислових зразків. Охорона 
прав на знаки для товарів та послуг. Фірмове найменування. 
Ліцензійні договори та договори на передачу права власності 
на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знаки для 
товарів та послуг. Охорона інших об’єктів промислової 
власності. Раціоналізаторські пропозиції. Сорти рослин. 
Зазначення походження товару. Топографії інтегральних 
мікросхем. 
 
Тема 13.  Антимонопольне регулювання підприємницької 

діяльності. Захист від недобросовісної конкуренції 
 Правові засади розвитку конкуренції і демонополізації у 
сфері підприємництва. Державний контроль за дотриманням 
антимонопольного законодавства. 
 Поняття та прояви монопольної діяльності. Методика 
визначення монопольного стану. Неправомірні угоди між 
підприємцями. Дискримінація підприємців органами державної 
влади та управління. Відповідальність за порушення 
антимонопольного законодавства. Поняття недобросовісної 
конкуренції, її прояви на ринку. Відповідальність за 
недобросовісну конкуренцію. 
 
Тема 14. Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності суб’єктів  підприємницької діяльності 
 Загальні положення про зовнішньоекономічну 
діяльність у сфері підприємництва. Зовнішньоекономічні 
договори (контракти). Валютне регулювання і валютний 
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контроль. Особливості вирішення зовнішньоекономічних 
спорів. Міжнародний комерційний арбітраж. 
 
Тема 15. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 
 Способи і механізми захисту прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності. Цивільний, 
кримінальний, адміністративний і нотаріальний захист прав та 
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
 Розгляд господарських спорів судами загальної 
юрисдикції. Розгляд господарських спорів господарськими 
судами. Підвідомчість господарських спорів і компетенція 
господарських судів щодо їхнього вирішення. Порядок 
розгляду спорів господарськими судами. Виконання рішень 
господарського суду. Розгляд господарських спорів 
третейськими судами. 

 
 

3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Найменування практичних занять 
Кількіс
ть 

годин 

Форма 
контролю 

Практичне заняття 1. Поняття, структура та джерела 
підприємницького права 

1. Предмет підприємницького права, його основні 
категорії та інститути 

2. Правові, товарно-грошові (майнові) та управлінські 
відносини, що регулюються підприємницьким правом.  
3. Система підприємницького права 
4. Юридична сила нормативних актів.  

1 
Опитування, 
обговорення, 
тестування 

Практичне заняття 2. Поняття та види підприємницької 
діяльності 

1.  Ознаки, принципи та види підприємницької діяльності 
2.  Поняття суб’єкта підприємницької діяльності 
3. Підприємницька діяльність юридичних осіб.  

1 
Опитування,  
обговорення, 
тестування 

Практичне заняття 3. Суб’єкти підприємницької 
діяльності.  

     Окремі види  
1. Суб’єкти підприємницької діяльності 
2. Підприємства: поняття та види відповідно до 
законодавства України 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 



 14 

3. Об’єднання підприємств, їх види та правовий статус 
4. Господарські товариства: поняття та види 
5. Інші організаційно-правові форми суб’єктів 
підприємницької діяльності, правовий статус 
6. Поняття та правовий статус суб’єктів малого 
підприємництва в Україні. 
Практичне заняття 4.  Організація підприємницької 

діяльності 
1. Особливості реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності 
2. Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності.  
3. Установчі документи юридичних осіб 
4. Ліцензування господарської діяльності. 
5. Патентування підприємницької діяльності  

2 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 5. Припинення підприємницької 
діяльності 
1.  Підстави та наслідки скасування державної реєстрації 
2.  Форми реорганізації. Ліквідація юридичної особи 
3.  Банкрутство: поняття, суб’єкти 
4. Порядок проведення санації. Наслідки визнання 
боржника банкрутом. 

1 
Опитування, 
обговорення, 
тестування 

Практичне заняття 6.  Правовий режим майна суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1.  Майно як об’єкт підприємницької діяльності. Склад 
майна підприємств. Об’єкти майнових прав 

2.  Правовий режим речей, грошей, цінних паперів.  
3. Об’єкти права інтелектуальної власності (загальні 

положення). 

2 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 1 8  

Практичне заняття 7.  Договірне право. Загальні 
положення 
1. Укладання, зміна і розірвання договорів 
2. Визнання договорів недійсними і неукладеними 
3. Виконання договірних зобов’язань  
4. Припинення договірних зобов’язань. 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 8. Договори про передачу майна у 
власність 
1. Договір купівлі-продажу, його види. Особливості 
оптової торгівлі. 
2. Біржова  торгівля. Договір міни. Бартерний договір. 
Договір поставки. Договір контрактації 

0,5 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 9. Договори про передачу майна в 
користування 
1.  Договір майнового найму: поняття та зміст, види. 
2.  Договір безоплатного користування майном. 
3.  Договір оренди. Договір лізингу. Концесійний договір. 

0,5 
Опитування, 
обговорення, 
тестування 

Практичне заняття 10.  Договори про виконання робіт та 1 Опитування, 
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надання послуг 
1.  Договір підряду 
2.  Транспортні договори  
3.  Договір страхування 
4. Договір позики та кредитний договір. Договір 

банківського рахунка. Депозитний договір. Договір 
доручення. Договір комісії. Договір консигнації. 
Договір схову. 

обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 11.  Зобов’язання про сумісну 
діяльність. Договори про створення юридичної особи 

1. Договори про сумісну діяльність 
2. Установчий договір про створення юридичної особи 
3. Права й обов’язки сторін за установчим договором. 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 12. Право промислової власності 
1. Промислова власність 
2. Правова охорона винаходів, корисних моделей та 
промислових зразків.  
3. Охорона прав на знаки для товарів та послуг. Фірмове 
найменування. 
4. Ліцензійні договори та договори на передачу права 
власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок, знаки для товарів та послуг 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 13.  Антимонопольне регулювання 
підприємницької діяльності. Захист від 
недобросовісної конкуренції 

1.  Конкуренція і демонополізація у сфері підприємництва. 
2.  Поняття та прояви монопольної діяльності. 

Монопольного стан 
3.  Дискримінація підприємців органами державної влади 

та управління  
4. Недобросовісна конкуренція, її прояви на ринку 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 14.  Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів  
підприємницької діяльності 

1. Зовнішньоекономічні договори (контракти). 
2. Валютне регулювання і валютний контроль 
3. Міжнародний комерційний арбітраж 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

Практичне заняття 15. Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності 
1. Цивільний, кримінальний, адміністративний і 
нотаріальний захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 
2. Розгляд господарських спорів 
3. Виконання рішень господарського суду 

1 
Опитування, 
обговорення, 
 тестування 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ 2 8  
РАЗОМ 16  
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4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів передбачає: 
- вивчення теоретичних основ курсу згідно тематичного 
змісту за конспектами лекцій та за літературою, що 
рекомендується; 

- підготовку до практичних занять; 
- підготовку до модульного контролю; 
- виконання індивідуальної курсової роботи. 
        Для допомоги студентам у їх самостійній роботі 
викладачем проводяться консультації з питань курсу. 

 

Навантаження,  
акад. годин № 

п/п 
Види СРС  

Денна  Заочна  

а)  Опрацювання лекційного матеріалу. 17 6 
б) Підготовка до лабораторних робіт. - - 
в) Підготовка до практичних занять. 9 4 1 

г)  Підготовка до складання модульного контролю 11 - 

  2 Виконання індивідуального завдання  - 18 
  3 Виконання курсової роботи. 23 - 

  4 
Самостійне опрацювання окремих розділів навчальної 
програми, які не викладаються на лекціях 

- 70 

 

Для контролю  за самостійною роботою студентів і 
якість засвоєння ними потокового навчального матеріалу 
викладачем проводяться усні і письмові опити у вигляді 
обговорень, опитувань та  перевірки контрольних модульних 
завдань. 

Першим етапом самостійної роботи студентів (далі – 
СРС) є  освоєння нормативно-правової бази питань, що 
поставлені як  контрольні, та поєднання цих  знань із знаннями, 
отриманими при вивченні та освоєнні інших правових 
дисциплін, таких як «Господарське право», «Цивільне право», 
«Адміністративне право», «Кримінальне право» тощо. 

Другим етапом СРС є освоєння періодичної та 
спеціальної літератури, вказаної в переліку обов’язкової 
літератури та використання цих знань для аналітичної роботи  
в курсовій роботі. 
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5. ТЕМАТИКА КОНРОЛЬНИХ РОБІТ  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 

“ А” 
Господарське законодавство, його система, ознаки та джерела 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Б” 
Державне регулювання економіки 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ В” 
Підприємництво, його суть і принципи організації 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Г” 
Умови здійснення підприємницької діяльності 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Д” 
Суб’єкти господарювання  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Є” 
Засоби державного регулювання господарської діяльності 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Ж” 
Майнова основа господарювання 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ З” 
Створення підприємства і порядок його реєстрації 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ І” 
Поняття та статус акціонерного товариства 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ К”  
Підприємство як організаційна форма господарювання  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Л” 
Господарські товариства як суб’єкти господарювання 
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  Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ М”  
Поняття та суб’єкти банкрутства 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Н”  
Поняття та зміст господарського договору 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ О”  
Відповідальність за порушення господарського законодавства 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ П” 
Умови укладення, змін і розірвання договорів 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Р” 
Антимонопольне законодавство та його значення 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ С”  
Антимонопольний комітет України, його структура, функції і 
повноваження  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Т” 
Суть, принципи і суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ У” 
Правове регулювання вільних економічниїх зон 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Ф” 
Правове регулювання діяльності природних монополій  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Х”  
Законодавство України про приватизацію  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Ц” 
Правове регулювання інвестиційної діяльності  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Ч”  
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Правове становище і система господарських судів в системі 
судострою України  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Ш”  
Правовий режим майна суб’єктів господарювання  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Щ” 
Роль торгово-промислових палат у сприянні здійсненню 
господарської діяльності  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Е”  
Ліцензування певних видів господарської діяльності 

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Ю” 
Міжнародний комерційний арбітраж  

Для студентів, прізвище яких починається на літеру 
“ Я” 
Види господарьско-правових санкцій 
 

 
6. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

1. Вибір теми контрольної роботи здійснюється за літерою 
прізвища студента. 

2. Робота виконується рукописно у зошиті 12-14 сторінок, 
або на аркушах А-4 (до 10 сторінок). 

3. Студент повинен  скласти план розгляду теми: вступ, 2-3 
основних питання, висновки, список літератури. У 
вступі повинні бути визначені: актуальність теми, мета, 
задачі та стан нормативно-правового забезпечення. 
Висновки передбачають результати аналізу основної 
проблеми. 

4. Список літератури повинен складатися з 3-5 джерел (не 
менше 3 нормативно-правових джерел). Обов’язковим є 
використання періодичної літератури. 



 20 

5. Робота повинна бути зареєстрована (ауд. 28). Викладач 
перевіряє контрольну роботу впродовж 10 днів. Оцінка 
контрольної роботи: «зараховано» і «не зараховано». 
Зарахована робота є допуском до екзамену (заліку). 
Контрольна робота повинна бути зареєстрованою за 14 
днів до початку сесії. 
 

7. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

 
1. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. 
2. Види суб’єктів підприємницької діяльності. 
3. Поняття та правовий статус суб’єктів малого 
підприємництва в Україні. 

4. Ліцензування підприємницької діяльності. 
5. Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності. 
6. Правовий статус неприбуткових установ і організацій. 
7. Поняття договору у підприємницькій діяльності.  
8. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 
9. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 
10. Поняття та види цінних паперів.  
11. Порядок реєстрації випуску цінних паперів. 
12. Державна комісія з цінних паперів та фонодового ринку. 
13. Облік прав власності на цінні папери. 
14. Цивільно-правові угоди з акціями закритих акціонерних 
товариств. 

15. Внесення змін та доповнень до установчих документів 
суб’єкта підприємницької діяльності. 

16. Особливості реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності, створюваних за участі іноземних учасників.  

17. Порядок реєстрації представництв іноземних суб’єктів 
підприємницької (господарської) діяльності. 

18. Державне регулювання ринкової економіки. 
19. Методи державного регулювання підприємницької 
діяльності. 

20. Дерегулювання підприємницької діяльності. 
21. Єдина державна політика у сфері підприємництва. 
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22. Уступка вимоги і перевід боргу. 
23. Договір купівлі-продажу. 
24. Договір поставки. 
25. Договір застави. 
26. Договір  майнового найму (оренди). 
27. Договір підряду. 
28. Кредитний договір. 
29. Договір лізингу. 
30. Недобросовісна конкуренція. 
31. Зловживання монопольним становищем на ринку. 
32. Неправомірні угоди між підприємцями. 
33. Дискримінація підприємців органами влади і управління. 
34. Контрабанда. 
35. Порушення порядку зайняття господарською та 
банківською діяльністю. 

36. Зайняття забороненими видами господарської діяльності. 
37. Фіктивне підприємництво. 
38. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, 
здобутих злочинним шляхом. 

39. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язків 
платежів. 

40. Випадки повернення господарським судом заяви про 
порушення справи про банкрутство. 

41. Умови провадження діяльності арбітражного керуючого. 
42. Порядок обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних 
договорів (контрактів). 

43. Правовий статус Державної служби експортного контролю. 
44. Агентська угода у  зовнішньоекономічній діяльності. 
45. Договір комісії у зовнішньоекономічній діяльності. 
46. Склад і компетенція третейського суду. 
47. Порядок виконання рішень іноземних судів і арбітражів. 
 

 
Тема курсової роботи студентом вибирається за останньою 

цифрою залікової книжки. 
  Наприклад: 134105 – номер залікової книжки.  

Тема курсової роботи: 5, 15, 25, 35 або 45. 
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8. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
Мета курсової роботи – підвищення знань  студентів з 

підприємницького права, формування аналітичних навичок 
щодо нормативно-правових актів і впровадження теоретичних  
знань в практичні рекомендації. 

Структура роботи: 
Реферат  
Вступ 
1. Теоретичний розділ 
2. Аналітичний розділ 
3. Шляхи вдосконалення (пропозиції) щодо 
нормативно-правової бази 

Висновки 
Список літератури 
 
 У вступі необхідно охарактеризувати актуальність 

вибраної теми, її своєчасність і особливості. У вступі треба 
виділити мету курсової роботи, задачі і пояснити структуру 
роботи. В цій частині курсової роботи треба проаналізувати 
наявну літературу по темі (її достатньо чи ні, вона 
представлена тільки офіційними документами чи є 
дослідження, підручники, посібники, періодичні джерела 
тощо). 

В першому розділі (теоретичному) розглядаються 
основні поняття («нормативний акт», «податок», «власність», 
«договір» тощо), історія розробки теми у правовому просторі, 
зв'язок проблеми з іншими галузями права. Виділяються 
невирішені проблеми щодо вказаної теми. 

У другому розділі аналізуємо конкретні проблеми 
впровадження того чи  іншого  розділу  підприємницького 
права, найбільш успішні і недостатньо розроблені напрямки дії 
нормативних актів. 

В третьому розділі треба внести пропозиції щодо 
вдосконалення нормативно-правової бази та впровадження 
окремих нормативних актів. 
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У висновках треба підкреслити сучасний стан розробки 
проблеми і дати свої рекомендації щодо вдосконалення дії 
нормативних актів відповідно окремої проблеми. 

 
 
 

Вимоги до оформлення 
Робота повинна мати лист-завдання, реферат, зміст 

курсової роботи, перелік джерел. 
Об’єм роботи – 20-25 сторінок печатного тексту (можна 

печатною машинкою). 
Рамка – 20-20-20-10 сторінки листа А4. Шрифт будь-

який. Українська мова. 
Перша сторінка – титульний лист (не нумерується. Вона 

оформлюється за загальними вимогами. 
 
Графік роботи над курсовою роботою: 
І етап – затвердження теми  роботи і плану курсової 

роботи у керівника. 
ІІ етап – представлення чернетки курсової роботи та 

списку використаної літератури. 
ІІІ етап – представити курсову роботу у  повному обсязі 

(чистовий варіант). 
 
Курсові роботи не будуть прийняті до захисту без 

підпису керівника. 
Строк  здачі чистового варіанта за 2 тижні до початку 

сесії. 
 
 
9.  ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЗНАНЬ   
 

Під час вивчення дисципліни застосовується поточний і 
підсумковий контроль знань. Усі ці види контролю тісно 
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взаємозв’язані  й організуються так, щоб стимулювати 
ефективну самостійну роботу студентів протягом семестру і 
забезпечити об’єктивне оцінювання рівня їхніх знань. 

Поточний контроль здійснюється під час семінарських 
занять, у процесі розгляду  й оцінювання виконаних завдань, 
спілкування викладача  зі студентом на індивідуальних 
консультаціях. 

Підсумковий контроль проводиться у формі 
контрольних робіт за окремими частинами (модулями) 
дисципліни. 

Студенти заочної форми навчання виконують 
індивідуальну контрольну роботу. 

Студенти денної форми навчання виконують 
індивідуальну курсову роботу. 

Підсумковий контроль проводиться у формі письмового 
екзамену. Студент допускаються до екзамену, якщо  він 
виконав усі обов’язкові роботи і завдання з дисципліни 
протягом семестру. Перелік таких робіт і завдань доводиться 
до студентів на початку семестру. Своєчасність і якість їх 
виконання з’ясовуються в процесі поточного контролю. 
   
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ (ЗАЛІКОВІ) ПИТАННЯ 
1. Поняття, предмет, метод та джерела підприємницького 
права. 

2. Поняття та ознаки підприємницької діяльності. 
3. Види підприємницької діяльності. 
4. Принципи підприємницької діяльності. 
5. Види суб’єктів підприємницької діяльності. 
6. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
7. Поняття підприємств за законодавством України. 
8. Види підприємств за законодавством України. 
9. Об’єднання підприємств: правове положення. 
10. Правовий статус майна підприємств. 
11. Поняття та види господарських товариств. 
12. Поняття та правовий статус суб’єктів малого 
підприємництва в Україні. 
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13. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

14. Особливості державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності за участю іноземців. 

15. Ліцензування господарської діяльності. 
16. Патентування підприємницької діяльності. 
17. Припинення підприємницької діяльності. 
18. Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності. 
19. Санація і мирова угода в банкрутстві. 
20. Правовий статус неприбуткових установ і організацій. 
Порядок визнання установи та організації 
неприбутковою. 

21. Договірне право: загальна хараткеристика. 
22. Поняття договору у підприємницькій діяльності. 
23. Виконання договірних зобов’язань. 
24. Способи  забезпечення виконання договірних 
зобов’язань. 

25. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. 
26. Договори про передачу майна у власність. 
27. Відповідальність суб’єктів підприємництва за 
порушення правил торгівельного обслуговування. 

28. Поняття та діяльність товарних бірж. 
29. Договір купівлі-продажу, його види. 
30. Види біржових угод. 
31. Договір міни. 
32. Договір поставки. 
33. Договір контрактації. 
34. Договори про передачу майна в користування: оренда, 
лізинг, концесія. 

35. Поняття та ознаки приватної власності. 
36. Договори про виконання робіт та надання послуг: 
загальна характеристика.  

37. Правове регулювання страхової діяльності у 
підприємстві. 

38. Правове регулювання розрахункових відносин у 
підприємницькій діяльності. 

39. Договір позики та кредитний договір. 
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40. Договір банківського рахунку. 
41. Договір доручення. 
42. Договір комісії. 
43. Договір схову. 
44. Зобов’язання про сумісну діяльність в підприємництві. 
Установчий договір. 

45. Право промислової власності. 
46. Правова охорона винаходів, корисних моделей та 
промислових зразків. 

47. Охорона прав на знаки для товарів і послуг. 
48. Поняття “комераційна таємниця” у законодавстві 
України. 

49. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності. 

50. Поняття недобросовісної конкуренції, її прояви та 
відповідальність за законом. 

51. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

52. Зовнішньоекономічні договори (контракти) та їх 
правове регулювання. 

53. Валютне регулювання і валютний контроль в 
підприємницькій діяльності. 

54. Особливості вирішення зовнішньоекономічних спорів. 
Міжнародний комерційний арбітраж. 

55. Захист прав і законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

56. Цивільний, кримінальний, адміністративний і 
нотаріальний захист прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

57. Розгляд господарських спорів судами загальної 
юрисдикції. 

58. Розгляд господарських спорів господарськими судами. 
59. Система і повноваження господарських судів в Україні. 
60. Виконання рішень господарських судів у 
підприємницькій діяльності.  
 
 



 27

10. Тести до  іспиту з дисципліни 
 «Підприємницьке право» 

 
1. Які суб'єкти не мають права займатися підприємницькою 
діяльністю відповідно до Закону. "Про підприємництво"? 

1. Посадові особи органів державної влади 
2. Громадяни, які не досягли 21 року 
3. Особи без громадянства 
4. Іноземці 

2. Не є підприємницькою діяльністю: 
1. Заснування акціонерного товариства 
2. Організація лотерей 
3. Аудиторська діяльність 
4. Освітня діяльність 

3. З якого моменту виникає правоздатність суб'єкта 
підприємництва? 

1. З моменту державної реєстрації 
2. З моменту відкриття рахунку в банку 
3. З моменту укладення першого договору 
4. З моменту затвердження статусу засновником 

4. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 
здійснюється: 

1. У місцевій державній адміністрації 
2. У державному комітеті з питань регуляторної політики та 
підприємництва 
3. В органах міністерства юстиції України 
4. У державній податковій інспекції 

5. Який характер має правоздатність юридичних осіб? 
1. Юридична особа наділяється правоздатністю відповідно до 
встановлених цілей діяльності 
2. Правоздатність всіх юридичних осіб однакова 
3. Правоздатність юридичної особи змінюється і ніякими 
критеріями не визначена 
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4. Обсяг правоздатності юридичної особи визначається 
органом державної реєстрації 

6. Місцем знаходження юридичної особи - суб'єкта 
підприємництва є місце: 

1. Знаходження її постійно діючого органу управління 
2. Розташування органу, що здійснював державну реєстрацію 
юридичної особи 
3. Місце знаходження (проживання) засновника 
підприємства 
4. Знаходження більшої частини її майна 

7. Чи має право підприємство створити в іншому регіоні філію 
з правами юридичної особи? 

1. Підприємство має право створювати відособлені 
підрозділи без прав юридичної особи з правом відкриття 
банківських рахунків 

2. Правами юридичної особи може бути наділене тільки 
представництво підприємства 
3. Філія підприємства може бути юридичною особою, якщо 
про це прийняте відповідне положення самим 
підприємством 

4. Право надавати статус юридичної особи відособленим 
підрозділам належить державним    . органам управління 

8. На якій підставі діє керівник філії юридичної особи? 
1. На підставі довіреності, одержаної від відповідної 
юридичної особи 
2. Він діє самостійно від імені юридичної особи, що створила 
філію 
3. Він діє до положення, затвердженого органом державної 
реєстрації 
4. Діє за положенням, затвердженим юридично особою, що 
створила філію 
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9. Який  з  суб'єктів  підприємницької діяльності  належить  
до   категорії господарських товариств? 

1. Повне товариство 
2. Корпорація 
3. Комунальне підприємство 
4. Державне підприємство 

10. У чому полягає основна відмінність між господарськими 
товариствами різній: видів? Чим відрізняються господарські 
товариства різних видів? 
і. Обсягом юридичної відповідальності 
2. Кількістю учасників 
3. Порядком державної реєстрації 
4. Спрямуванням і змістом діяльності 

11. Вкладами учасників та засновників товариства не можуть 
бути: 

1. Бюджетні кошти, кошти, отримані в кредит та під заставу 
2. Будинки, споруди, автомобілі 
3. Цінні папери 
4. Об'єкти права інтелектуальної власності 

12. У який строк здійснюється державна реєстрація суб'єктів 
підприємницької діяльності? 

1. У строк не більше 5 робочих днів. 
2. У строк не більше 15 днів. 
3. У строк не більше ЗО днів. 
4. протягом двох місяців. 

13. В яких випадках здійснюється перереєстрація суб'єктів 
підприємницької діяльності? 

1. У разі назви, організаційної форми або форми власності. 
2. У   разі   зміни   форми   власності,   місцезнаходження,   
порушення   порядку  державної реєстрації. 
3. У раз банкрутства, порушення порядку державної 
реєстрації, зміни форми власності. 
4. У разі зміни назви, місцезнаходження, виду діяльності. 
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14. Підставою для відкриття рахунків у банку суб'єктами 
підприємницької діяльності є: 

1. Свідоцтво  про  державну реєстрацію  суб'єкта 
підприємницької діяльності  та копія документа, що 
підтверджує взяття його на облік в органі державної 
податкової служби. 
2. Документ, що засвідчує сплату власником (власниками) 
внеску до статутного фонду 
суб'єкта підприємницької діяльності. 

3. Заява суб'єкта підприємницької діяльності. 
4. Відкриття рахунку не потребує ніяких документів. 

15. За загальним правилом строк дії ліцензії: 
1. Не може бути меншим ніж 3 роки. 
2. Становить І рік. 
3. Визначається на розсуд органу, що видає ліцензію. 
4. Строк дії не обмежений. 

16. Підставою для видачі дубліката ліцензії є: 
1. Втрата або пошкодження ліцензії. 
2. Переоформлення ліцензії. 
3. Продовження дії ліцензії. 
4. Утворення філіалу (відділення) або представництва. 

 
 17. Якого виду торгового патенту не існує:  
     1.Довгострокового. 

2. Пільгового. 
3. Короткострокового. 
4. Спеціального торгового патенту. 

18. Коли не може здійснюватися підприємницька діяльність: 
1. У разі закінчення строку дії ліцензії. 
2. У разі відсутності на рахунку у суб'єкта підприємницької 
діяльності коштів. 
3. У разі систематичного невиконання господарських 
договорів. 
4. У разі несвоєчасного повернення кредиту. 
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19. Письмові заяви кредиторів під час ліквідації підприємства 
в порядку, визначеному Законом України "про підприємства в 
Україні" розглядаються, визнаються або відхиляються: 

1. Розпорядником майна. 
2. Комітетом кредиторів. 
3. Судом (господарським судом). 
4. Ліквідаційною комісією. 

20. У який строк після опублікування оголошення про 
порушення справи про банкрутство кредитори повинні подати 
до господарського суду заяви з майновими вимогами до 
боржника? 

1. Протягом одного місяця. 
2. Протягом двох місяців. 
3. Протягом трьох місяців. 
4. Протягом одного року. 

21. Санація - це: 
1. Заходи, що здійснюються з метою відновлення 
платоспроможності боржника. 
2. Передбачена судом процедура нагляду за збереженням 
майна боржника. 
3. Процедура продажу майна боржника. 
4. Визнання боржника таким, до якого не можна 
застосовувати процедури банкрутства. 

22. Мирова угода - це: 
1. Угода між кредитором та боржником про відстрочку, 
розстрочку чи прощення боргів. 
2. Угода між боржником та господарським судом про 
порядок погашення боржником заборгованості. 
3. Домовленість між кредиторами  про  списання в 
односторонньому  порядку  частини заборгованості 
боржника. 
4. Угода кредиторами і господарським судом про 
припинення провадження справи про банкрутство. 
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23. З якого моменту виникає право власності у набувача майна 
за договором? 

1. З моменту передачі речі. 
2. З моменту оплати речі. 
3. З моменту передачі речі, якщо інше не передбачене 
законом або договором. 
4. З моменту укладення договору у належній формі. 

24. З якого моменту господарський договір вважається 
укладеним? 

1. Коли між сторонами у відповідній формі досягнуто згоди 
з усіх істотних умов. 
2. Коли передано майно. 
3. Коли складено письмовий акт про виконання попередніх 
умов договору. 
4. Коли є треті особи, які у разі необхідності можуть 
засвідчити фактичне укладення договору. 

 
25. Чи можлива одностороння відмова від виконання 
зобов'язання і одностороння зміна умов договору? 

і, Можлива тільки у випадках, передбачених 
законодавством. 
2. Одностороння відмова від виконання зобов'язання 
заборонена законом. 
3. Можлива, якщо протягом місячного строку інша сторона 
не надасть відповіді на вимогу контрагента. 
4. Якщо інша сторона поклала виконання зобов'язання на 
третю особу. 

26. Чи мають право сторони встановлювати в договорі 
неустойку (штраф, пеню) за невиконання договірних 
зобов'язань не в грошовій, а в натуральній формі? 

1. Нарахування неустойки виключно в натурі, без 
визначення грошової суми, суперечить чинному 
законодавству. 
2. Нарахування неустойки виключно в натурі можливо за 
згодою сторін. 
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3. Сторони мають право встановлювати неустойку 
виключно в натуральній формі тільки  при укладенні 
бартерного договору. 
4. Сторони мають право встановлювати в натуральній 
формі тільки штраф, а пеня повинна нараховуватись тільки 
в грошовій сумі. 

27. З якого моменту цивільне законодавство визначає, що 
договір між сторонами виконано? 

1. Коли боржник здійснив на користь кредитора всі 
обумовлені договором дії. 
2. Коли передано майно відповідно до умов договору. 
3. Коли між сторонами досягнуто згоди про способи та 
строки виконання. 
4. Коли є треті особи, які у разі необхідності можуть 
засвідчити фактичне виконання 
договору. 

28. Яку відповідальність за загальним правилом несуть 
поручитель і боржник перед кредитором: 

1. Поручитель і боржник несуть субсидіарну 
відповідальність. 
2. Відповідальність несе лише поручитель, але не боржник 
за договором поруки. 
3. Часткову відповідальність. 
4. Як солідарні боржники. 

29. Як називається договір, згідно з яким одна сторона 
зобов'язується передати майно у власність іншій стороні, а 
сторона, яка одержала майно у власність, зобов'язується 
прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму? 

1. Договір купівлі-продажу. 
2. Договір позики. 
3. Договір контрактації. 
4. Договір майнового найму. 
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30. Договір купівлі-продажу є: 
і. Оплатним, двостороннім, консенсуальним. 
2. Реальним, двостороннім, оплатним. 
3. Реальним, каузальним, додатковим. 
4. Оплатним, одностороннім, каузальним. 

31. З якого часу починається перебіг гарантійного строку 
відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів"? 

1.3 моменту реалізації товару. 
2. З моменту виготовлення товару. 
3. З моменту надходження товару до роздрібної 
торговельної мережі. 
4. З моменту, встановленого виробником. 

 
32. Яка тривалість строків позовної давності за позовами  
що виплітають з поставки продукції неналежної якості: 

1.6 місяців. 
2. 9 місяців. 
3. Один рік. 
4. Три роки. 

33. Форма лізингу, при якій лізингодавець набуває майно у 
власника і передає його йому у користування - це: 

1. Зворотний лізинг. 
2. Пайовий лізинг. 
3. Корпоративний лізинг. 
4. фінансовий лізинг.. 

34. Не можуть бути об'єктами оренди: 
1. Цілісні майнові комплекси. 
2. Інтелектуальна власність. 
3. Індивідуально-визначене майно. 
4. Земельні ділянки. 
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35. Хто несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або 
пошкодження об'єкта оренди, якщо ці питання не врегульовані 
у договорі? 

1. Орендар. 
2. Орендодавець (власник) майна, що передається в оренду. 
3. Фонд державного майна України. 
4. Орендодавець, якщо інше не встановлено договором 
оренди. 

36. Хто несе відповідальність за ризик випадкової загибелі або 
псування вантажу за договором перевезення? 

1. Власник вантажу, якщо інше не передбачено договором. 
2. Перевізник вантажу. 
3. Одержувач вантажу. 
4. Відправник вантажу. 

З7. За договором доручення повірений виконує юридичні дії: 
1. Від імені і за рахунок довірителя. 
2. Від імені довірителя за свій рахунок. 
3. Від свого імені та за свій рахунок. 
4. Від свого імені за рахунок довірителя. 

38. За договором комісії комісіонер укладає угоду: 
1. Від свого імені за рахунок комітента. 
2. Від імені комітента за свій рахунок. 
3. Від свого імені і за свій рахунок. 
4. від імені і за рахунок комітента. 

39. Коли, за загальним правилом, договір страхування набирає 
чинності? 

1. З моменту внесення першого страхового платежу. 
2. З моменту підписання договору його сторонами. 
3. З моменту узгодження умов договору його сторонами. 
4. Після передачі страхового свідоцтва. 
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40. Яким чином підприємець може використати отриманий 
кредит: 

1. Кошти,  отримані у кредит,  можуть  використовуватись 
тільки  на цілі,  передбачені кредитним договором. 
2. Позичальник самостійно визначає призначення коштів, 
отриманих у кредит, про що сповіщає установу банку. 
3. Дані положення не розглядаються сторонами. 
4. Позичальник може використати кредит на власний 
розсуд без будь-якого погодження. 

41. До повноважень антимонопольного комітету України не 
належать: 

1. Прийняття законодавчих актів з питань розвитку 
конкурентної політики. 
2. Контроль за дотриманням антимонопольного 
законодавства України. 
3. Застосування санкцій за порушення антимонопольного 
законодавства. 
4. Розгляд справ про недобросовісну конкуренцію. 

42. Антимонопольний комітет України - це: 
1. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, метою діяльності якого є забезпечення    
державного    захисту    економічної    конкуренції   у    
підприємницькій діяльності. 
2. Центральний орган зі спеціальним статусом, метою 
діяльності якого є забезпечення державного захисту 
економічної конкуренції у підприємницькій діяльності. 
3. Центральний орган виконавчої влади, метою діяльності 
якого є забезпечення державного захисту економічної 
конкуренції у підприємницькій діяльності. 
4. Незалежний   орган,   метою   діяльності   якого   є   
забезпечення   державного   захисту економічної 
конкуренції у підприємницькій діяльності. 
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4З. Сфери дії природних монополій: 
1. Транспортування нафти і нафтопродуктів 
трубопроводами, транспортування природного і нафтового 
газу трубопроводами та його розподіл, транспортування 
інших речовин трубопровідним транспортом. 
2. Постачання природного газу та інших речовин, 
транспортування яких здійснюється трубопровідним 
транспортом. 
3. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та 
вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським 
транспортом. 
4. Постачання електричної енергії. 
5. Всі відповіді вірні. 

44. Який правовий режим застосовується до підприємства з 
іноземними інвестиціями в Україні? 

1. Режим найбільшого сприяння. 
2. Національний режим. 
3. Режим додаткових пільг. 
4. спеціальний режим. 

45. Яка   з   названих   структур   не   може   накладати   
адміністративне   стягнення   на господарюючий суб'єкт? 

і. Об'єднання споживачів. 
2. Органи Держстандарту.    
3. Органи санітарно-епідеміологічного нагляду. 
4. Органи Державної податкової служби. 

 
 

11. Критерії оцінки знань 
 

Екзаменаційний білет містить два завдання, кожне з 
яких оцінюється в балах за певною схемою. Загальна 
максимальна сума балів, яку може набрати студент, становить 
5,00. 

Завдання екзаменаційного білету теоретичні. Вони 
передбачають визначення тієї чи іншої категорії, розкриття 
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змісту, сутності явища чи процесу, нормативно-правого 
забезпечення проблеми розгляду. Мета цих завдань – 
проконтролювати засвоєння студентами понятійного апарату 
дисципліни, здатність до переконливої аргументації щодо 
власної позиції згідно отриманих правових та економічних 
знань. максимальна кількість балів за це завдання – 2,5. 
Залежно від того, на скільки відповідь задовольняє вказаним 
критеріям, кількість набраних балів може зменшуватись. 

Загальна кількість балів, одержаних за виконання 
завдань, в подальшому переводиться в національну шкалу та 
ESTC за такою схемою: 

«відмінно» - А – 5,0 
«відмінно» - В – 4,5 
«добре» - С – 4,0 
«добре», «задовільно» - Д – 3,5 
«задовільно» - E – 3,0 
«не задовільно» - FX – 2,5 
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