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КОНЦЕПЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 Навчальна дисципліна передбачає вивчення загальних положень 

правових основ підприємницької діяльності, джерел правового 
регулювання підприємницької діяльності, забезпечення та гарантії 
підприємницької діяльності. 

 

 ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ 
 
Знати: 
джерела правового регулювання підприємницької діяльності; 

організаційно-правові форми підприємницької діяльності; об'єднання 
суб’єктів підприємницької діяльності; кредитно-розрахункові 
відносини; страхову діяльність; загальну характеристику договорів у 
підприємницькій діяльності; правові основи зовнішньо-економічної 
діяльності. 

 
Уміти: 
орієнтуватися у законодавстві про підприємницьку діяльність; 

тлумачити чинне законодавство; правильно застосовувати правові 
норми про підприємницьку діяльність; складати проекти засновчих 
документів окремих організаційно-правових форм підприємництва та 
іншої юридичної документації. 
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РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ                    

ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
 

№ Назва теми лекцій, семінарських занять 
К-ть годин 

лекції семінари 

1. 
2. 
  
  
3. 
  
4. 
  
  
5. 
  
  
6. 
 
7. 
  
8. 

Введення в підприємницьке право. 
Підприємницькі правовідносини. Банкрутство. 
Роздержавлення і приватизація державної і 
комунальної власності. 
Правове забезпечення господарської 
(економічної) діяльності. 
Державне регулювання народного 
господарства. Юридична відповідальність за 
правопорушення в сфері економіки.                                                                  
Законність і правова робота в народному 
господарстві. Захист майнових прав і інтересів 
підприємців (господарчих суб'єктів). 
Правове регулювання монополістичної 
діяльності. 
Правове регулювання фінансування 
інвестиційної діяльності. 
Правові форми обліку, звітності і аудиту. 

2 
2 
  
  
2 
  
2 
  
  
2 
  
  
2 
  
2 
2 

2 
2 
  
  
2 
  
2 
  
  
2 
  
  
2 
  
2 
2 

  ВСЬОГО: 32 16 16 
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РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ 
“ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ                 

ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 
 

ТЕМА №1. ВВЕДЕННЯ В ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО. 
ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ПРАВОВІДНОШЕННЯ. 

 

ПИТАННЯ: 
1. Соціально-економічні та правові фактори виникнення 

підприємницьких правовідносин в Україні, їх співвідношення з 
цивільно-правовими відносинами. 

2. Поняття, предмет і структура юридичної науки та навчального курсу 
“Правові основи підприємницької та інвестиційної діяльності”. 

3. Поняття правових відносин, що регулюються підприємницьким 
правом. Види і принципи підприємницьких правовідносин. 

4. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності. 
 

 ТЕМА №2. БАНКРУТСТВО. РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ І 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ І КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 

 

 ПИТАННЯ: 
1. Поняття банкрутства. Суб’єкти банкрутства. 
2. Підстави для застосування банкрутства. 
3. Наслідки визнання боржника банкрутом. 
4. Черговість задоволення претензій кредиторів. 
5. Провадження у справах про банкрутство. 
6. Поняття роздержавлення і приватизації. Законодавство, яке 

забезпечує цю сферу діяльності. 
7. Система органів, які здійснюють приватизацію. Державна 

Програма приватизації. Порядок приватизації, її способи, 
оформлення угод, значення договорів з набуванням державної 
власності. 

8. Акціонування державних і комунальних підприємств. Аукціон і 
конкурс. 

9. Правове положення колективу при приватизації. Форми і способи 
участі громадян в процесі приватизації. 

 
 ТЕМА №3. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

(ЕКОНОМІЧНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

 ПИТАННЯ: 
1. Поняття економічної (господарської) діяльності. Діяльність 
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комерційних і некомерційних організацій в сфері цивільного 
обороту. 

2. Вимоги, які пред’являються до економічної (господарської) 
діяльності: 
а) доексплуатаційна стадія; 
б) експлуатаційна стадія; 
в) післяексплуатаційна стадія. 

 
 ТЕМА №4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАРОДНОГО 

ГОСПОДАРСТВА. 
 

 ПИТАННЯ: 
1. Державне регулювання економічних процесів. 
2. Методи державного регулювання підприємницької та 

комерційної діяльності. 
3. Ліцензування та його види. 
4. Дотації і субсидії як метод державного регулювання 

підприємницької діяльності. 
5. Методи державного регулювання у сфері малого підприємництва. 
 

 ТЕМА №5. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОВА РОБОТА В НАРОДНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ. 

 

 ПИТАННЯ: 
1. Поняття законності і її основні принципи. 
2. Способи і види захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності. 
3. Нотаріальний, адміністративний, судовий захист прав власності. 
4. Підсудність та підвідомчість господарських спорів. 
 

 ТЕМА №6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

 ПИТАННЯ: 
1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним. 
2. Правове становище антимонопольного комітету. 
3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства. 
 
 ТЕМА №7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

 ПИТАННЯ: 
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1. Поняття іноземних інвестицій. Основні аспекти регулювання 
іноземного інвестування. 

2. Правове регулювання іноземних інвестицій. 
3. Розміщення іноземних інвестицій в Україні та форми здійснення 

інвестицій за її межі. 
4. Додаткові джерела фінансування економіки України. 
 

 ТЕМА №8. ПРАВОВІ ФОРМИ ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ І АУДИТУ.  
 

 ПИТАННЯ: 
 
1.  Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.  
2. Поняття, принципи та предмет бухгалтерського обліку. 
3. Облік об’єктів, що складають господарську діяльність підприємства. 
4. Завдання та методи бухгалтерського обліку. 
5. Правові основи аудиторської діяльності. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №1 З ДИСЦИПЛІНИ 
“ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ТА 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 
 

 ТЕМА: ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

ПЛАН: 
ПИТАННЯ: 
1. Поняття та зміст підприємництва: 

а) суб’єкт підприємництва; 
б) свобода підприємницької діяльності; 
в) обмеження підприємницької діяльності; 
г) принципи підприємницької діяльності.  

2. У мови здійснення підприємництва.  
3. Підприємець і держава.  
4. Державна підтримка підприємництва. 
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Розкрийте зміст правовідносин у сфері підприємництва, визначте 

їх види і співвідношення з цивільними правовідносинами  та 
відносинами, що регулюються іншими галузями права. 

2. Визначте спільне та особливе в нормах та інститутах навчальних, 
дисциплін: підприємницьке, цивільне, фінансове і адміністративне 
право. 

3. Поняття, предмет та структура науки .і навчальної дисципліни 
“Підприємницьке право”, спільне та особливе з суспільними 
правовими дисциплінами. 

4. Назвіть основні джерела правового регулювання підприємницької 
діяльності, їх основні групи. 

 

РЕФЕРАТ:  “Розвиток підприємництва в період становлення 
ринкової економіки в Україні”. 

 
 ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України “Про підприємництво”. 
2. Закон України “Про підприємство”. 
3. Закон України “Про господарські товариства”. 
4. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
5. Про плату за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
6. “Галицькі контракти”. 1996. №42. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №2 
 

ТЕМА: ФОРМИ ВЛАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 
ВІДНОСИН. 

ПЛАН: 
ПИТАННЯ: 
1. Власність як економічна та правова категорія: поняття, форми 

прояву та характер взаємозв’язку . 
2. Суб’єкти та обпекти права власності в Україні. 
3. Право інтелектуальної та промислової власності. 
4. Правові підстави виникнення та припинення права власності.  
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. У чому сутність юридичної (правової) категорії власності? 
2. Чи існує взаємозв’язки між правовою та економічною 

категоріями власності? Якщо існує, то яким чином проявляється 
характер такого взаємозв’язку? 

3. Які ви знаєте форми прояву права власності та яка з них є 
провідною? 

4. Дайте визначення правового статусу кожної із форм власності 
відповідно до Закону України “Про власність”. 

5. Який зміст поняття “промислова вартість”? Чи ідентичне це 
поняттю “інтелектуальна власність”? 

6. Яким чином здійснюється охорона окремих об’єктів промислової 
власності? 

7. Які є загальноправові підстави щодо виникнення та припинення 
права власності? 

 
 РЕФЕРАТ: “Захист права власності в сфері підприємницьких 

правовідносин”. 
 

 ЛІТЕРАТУРА: 
1. Конституція України. К. 1996. 
2. Цивільний Кодекс України. К. 1995. 
3. Закон України “Про власність” - Галицькі контракти. 1996. №42. 
4. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” 

від 15 грудня 1993р. ВВР. 1994. №7. 
5. “Про охорону прав-на промислові зразки” від 15 грудня 1993. 

ВВР. 1994. №7. 
6. “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 

1993р. ВВР. 1994. №7. 
7. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993р. ВВР. 1993, 

№39. < 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №3. 
 

ТЕМА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ПРАВОВИЙ СТАТУС 
ПІДПРИЄМНИЦТВА.  

ПЛАН. 
ПИТАННЯ: 
1. Поняття, зміст та суб’єкт підприємницької діяльності. 
2. Умови здійснення підприємницької діяльності. 
3. Індивідуальне підприємництво фізичних осіб. 
4. Підприємництво юридичних осіб.  
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Розкрийте зміст поняття та основні ознаки  підприємницької 

діяльності. 
2. Хто може бути суб’єктом підприємницької діяльності? 
3. Які види підприємницької діяльності підлягають ліцензуванню? 
4. Який порядок створення підприємства Ви знаєте? 
5. Який порядок створення юридичних осіб? 
6. Розкрийте порядок здійснення підприємницької діяльності без 

утворення та з утворенням юридичної особи. 
7. Визначте відмінність понять припинення діяльності підприємств 

від їх ліквідації. 
 
 РЕФЕРАТ: “Правовий статус акціонерних товариств”. 
 

 ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України “Про підприємництво” Галицькі контракти. 1996. 

№42. 
2. Закон України “Про підприємство” Галицькі контракти.  1996. 

№42. 
3. Закон України “Про господарські товариства”. Галицькі 

контракти. 1996. №42. 
4. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”. Галицькі 

контракти. 1996. №42. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №4. 
 

ТЕМА: ГОСПОДАРСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-
ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА. 

ПЛАН. 
ПИТАННЯ: 
1. Порядок створення акціонерного товариства.  
2. Акціонерне товариство.  
3. Товариство з обмеженою відповідальністю. 
4. Командитне товариство. 
5. Повне товариство. 
6. Об’єднання підприємств. Господарські товариства. 
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Які види господарських об’єднань Ви знаєте? 
2. Хто може бути суб’єктом об’єднань підприємств господарських 

об’єднань, господарських товариств, повних і командитних 
товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та 
акціонерних товариств? 

3. Які ознаки лежать в основі розподілу зазначених об’єднань на ту 
чи іншу їх організаційно правову форму? 

4. Розкрийте порядок створення, ліквідації та припинення діяльності 
об’ єднань. 

5. Розкрийте зміст реорганізації та ліквідації суб’єктів 
підприємницької діяльності - господарських об’єднань. 

 
 РЕФЕРАТ: “Товариство з обмеженою відповідальністю”.  
 

 ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України “Про господарське товариство”. Галицькі 

контракти. 1996. №42. 
2. Закон України “Про підприємництво”. Галицькі контракти. 1996. 

№42. 
3. Закон України “Про підприємства”. Галицькі контракти. 1996. 

№42. 
4. Закон України “Про власність”. Галицькі контракти. 1996. №42. 
5. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. 
Галицькі контракти. 1996. №42. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №5. 
 

ТЕМА: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЯК ОСНОВИ 
СТАНОВЛЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ. 

ПЛАН 
ПИТАННЯ: 
1. Правовідносини в сфері приватизації. 
2. Правове регулювання процесу приватизації. 
3. Об’єкти приватизації, їх оцінка. 
4. Суб’єкти правовідносин у сфері приватизації. 
5. Порядок та способи приватизації.  
6. Договірні відносини у сфері приватизації. 
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. У чому полягає мета роздержавлення та приватизації? 
2. Що є спільного і в чому різниця між процесом роздержавлення та 

приватизації? 
3. Що означає приватизація в економічному та формально-

юридичному розумінні? 
4. Які суб’єкти можуть брати участь у приватизації майна 

державних підприємств? 
5. Яке майно в Україні не підлягає приватизації? 
6. Який   порядок  приватизації  майна  державних   підприємств   в 

Україні? 
7. Які є способи приватизації державного майна в Україні? 
8. У чому відмінність аукціону, інвестиційного та комерційного 

конкурсів? 
 
 РЕФЕРАТ: “Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про 

приватизацію”. 
  

ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” 

від 4 березня 1992 р. ВВР. 1992. №24. 
2. Закон України “Про приватизацію невеликих державних 

підприємств” від 6 березня 1992р. ВВР. 1992. №24. 
3. Закон України “Про власність”. Галицькі контракти. 1996. №42. 
4. 3акон України “Про цінні папери і фондову біржу”. Галицькі 

контракти. 1996. №42. 
5. Закон України “Про підприємництво”. Галицькі контракти. 1996. 

№42. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №6. 
 

ТЕМА: АНТИМОНОПОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ. 
ПЛАН 
ПИТАННЯ: 
1. Об’єктивна необхідність обмеження монополізму. 

Антимонопольне законодавство та його значення. 
2. Монопольне становище та зловживання ним. Недобросовісна 

конкуренція, об’єктивна необхідність обмеження монополізму. 
3. Державний контроль за дотриманням антимонопольного 

законодавства. Антимонопольний комітет України, його 
структура та компетенція. 

4. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
5. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства. 

Порядок оскарження та виконання розпоряджень. 
Антимонопольний комітет. 

 
 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 

1. У чому сутність монополізму? Які види монопольних об’єднань 
Ви знаєте? 

2. Чому монополізм несумісний з ринковою економікою? Які його 
негативні наслідки? 

3. У чому сутність монопольного становища на ринку? Які наслідки 
зловживання цим становищем? 

4. Яким чином держава здійснює контроль за дотриманням 
антимонопольного законодавства? 

5. Які функції має виконувати Антимонопольний комітет України, 
його компетенція? 

 
 ЛІТЕРАТУРА: 

1. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 
недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. 
Галицькі контракти. 1996. №42. 

2. Закон України “Про підприємництво”. 
3. Закон України “Про підприємство”. 
4. Закон України “Про власність”. 
5. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 

від 15 грудня 1993р. ВВР 1994. №7. 
6. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 

червня 1996р. ВВР. 1996. №36. 
7. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991р. 

ВВР. 1991. №30. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №7. 
 

ТЕМА: ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ. 
ПЛАН 
ПИТАННЯ: 
1. Поняття іноземних інвестицій. Основні аспекти режиму 

іноземного інвестування. 
2. Правове регулювання іноземних інвестицій. 
3. Розміщення іноземних інвестицій в Україні та форми здійснення 

інвестицій за її межами. 
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Що таке режим іноземного інвестування? 
2. Назвіть основні форми здійснення іноземних інвестицій та 

гарантії їх захисту, передбачених законодавством України. 
3. Які Ви знаєте податкові пільги, пов’язані з іноземними 

інвестиціями? 
4. Які Ви знаєте джерела фінансування економіки України крім 

іноземних інвестицій? 
 
 РЕФЕРАТ: “Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. 
 

 ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України “Про режим іноземного інвестування”. Галицькі 

контракти. 1996. №42. 
2. Закон України “Про підприємництво”. Галицькі контракти. 1996. 

№42. 
3. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 

квітня 1991р. ВВР. 1991. №29. 
4. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж”. ВВР. 

1994. №25. 
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ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ №8. 
 

ТЕМА: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І АУДИТ. 
ПЛАН 
ПИТАННЯ: 
1. Загальна структура та основні функції бухгалтерського обліку в 

Україні. 
2. Поняття, принципи та предмет бухгалтерського обліку. Його 

місце серед інших видів фінансово-господарського обліку. 
3. Рахунки та подвійне відображення фінансово-господарських 

операцій. 
4. План рахунків, баланс та звітність у бухгалтерському обліку. 
5. Правові основи аудиторської діяльності. 
 

 КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ: 
1. Якими нормативними актами регулюється бухгалтерський облік в 

Україні? 
2. Дайте характеристику структури та функції бухгалтерського обліку. 
3. Розкрийте зміст поняття принципів, предмету бухгалтерського 

обліку та видів облікових вимірників. 
4. Які Ви знаєте джерела формування коштів підприємства? В чому 

полягає зміст понять “Основні засоби” і “Нематеріальні активи 
підприємств”? 

5. Чим відрізняються поняття “Грошові кошти” і “Кошти в 
розрахунок”? 

6. Назвіть метод бухгалтерського обліку, розкрийте зміст його 
елементів. 

7. Які Ви знаєте рахунки бухгалтерського обліку? 
8. Дайте характеристику план-рахунків, бухгалтерського балансу та 

звітності. 
9. Що включає в себе поняття аудиту, його призначення та види? 
 
 РЕФЕРАТ: “Правові основи аудиторської діяльності”. 
 

 ЛІТЕРАТУРА: 
1. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. 

Баланс. 1998. №2. 
2. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 

р. Урядовий кур’єр. 1997. 8 травня. 
3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. 

ВВР. 1993. №23. 



ЛІТЕРАТУРА: 
1. Конституція України. К. Правові джерела. 1996. 
2. Цивільний Кодекс України. К. 1996. 
3. Aрбітражний процесуальний Кодекс України. К. Гарант. 1997. 49 ст. 
4. 3акон України “Право власності”. Галицькі контракти. 1996. №42. 
5. Закон України “Про підприємництво”. 
6. Закон України “Про підприємства”. 
7. Закон України “Про господарські товариства”. 
8. Закон України “Про банкрутство”. 
9. Закон України “Про цінні папери і фондову біржу”. 
10. Закон України “Про режим іноземного інвестування”. 
11. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”. 
12. Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
13. Інструкція про порядок реєстрації представництв іноземних 

суб’єктів господарської діяльності в Україні. 
14. Про плату за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
15. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. 

Баланс. 1998. №2. 
16. Правові основи підприємницької діяльності. К. Правові джерела. 

1997.780с. 
17. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право. К. Вентурі. 

1996.  - 288с. 



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

по предмету “Правові основи підприємницької діяльності”. 
 
1. Соціально-економічні та правові фактори виникнення 

підприємницьких правовідносин в Україні, їх співвідношення з 
цивільно-правовими відносинами. 

2. Поняття, предмет і структура юридичної науки та навчального 
курсу “Правові основи підприємницької діяльності”. 

3. Поняття правових відносин, що регулюються підприємницьким 
правом. 

4. Види і принципи підприємницької діяльності. 
5. Джерела правового регулювання підприємницької діяльності. 
6. Державне регулювання економічних процесів. 
7. Методи державного регулювання підприємницької та 

комерційної діяльності. 
8. Ліцензування та його види. 
9. Дотації і субсидії як метод державного регулювання 

підприємницької діяльності. 
10. Методи державного регулювання у сфері малого підприємництва. 
11. Поняття і значення банкрутства. 
12. Зовнішнє управління майном. 
13. Черговість задоволення претензій кредиторів. 
14. Поняття законності і її основні принципи. 
15. Способи і види захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності. 
16. Нотаріальний, адміністративний, судовий захист прав власності. 
17. Підсудність, підвідомчість господарських спорів. 
18. Поняття, суть та функції юридичної відповідальності за 

господарські правопорушення. 
19. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні. 
20. Поняття, принципи та предмет бухгалтерського обліку. 
21. Облік засобів виробництва та їх джерел, як об’єктів забезпечення 

фінансово-господарської діяльності. 
22. Облік об’єктів, що складають господарську діяльність підприємства. 
23. Завдання та методи бухгалтерського обліку. 
24. Рахунки та подвійне відображення фінансово-господарських 

операцій. 
25. Правові основи аудиторської діяльності. 
26. Поняття монополізму. 
27. Монопольна ціна. Основні законодавчі акти, які регулюють 

антимонопольну діяльність. 
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28. Правове становище антимонопольного комітету. 
29. Недобросовісна конкуренція, об’єктивна необхідність обмеження 

монополізму. 
30. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
31. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства. 
32. Суб’єкти підприємницьких правовідносин. 
33. Свобод а підприємницької діяльності. 
34. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
35. Принципи підприємницької діяльності. 
36. Умови здійснення підприємництва. 
37. Предмет регулювання господарського права. 
38. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. 
39. Метод й господарського права.  
40. Громадяни як суб’єкти підприємницького права. 
41. Особливості правового положення індивідуальних підприємців. 
42. Поняття господарського товариства. 
43. Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю. 
44. Характеристика акціонерного товариства. 
45. Характеристика товариства з повною відповідальністю. 
46. Характеристика товариства з додатковою відповідальністю. 
47. Характеристика Командитного товариства.  
48. Поняття угоди. Права і обов’язки сторін. Форма угоди.  
49. Основні принципи приватизації. 
50. Які види діяльності підлягають ліцензуванню. 
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