




ВСТУП

Підприємницьке  право  –  це  галузь  права,  що  регулює  відносини  з

організації  та  здійснення  підприємницької  діяльності.  Підприємництво  як

напрямок  господарської  діяльності  характеризується  головною  рисою,

точніше метою – отриманням прибутку. Але не всі суб’єкти господарювання

створюються та функціонують заради отримання прибутку. По-друге, поняття

господарської  діяльності  включає  в  себе  підприємництво,  але  не

ототожнюється з ним.

Законодавство,  що  регулює  організаційно-правові  форми,  порядок

здійснення  підприємницької  діяльності,  за  своєю  природою  є  двояким  і

будується на засадах публічного та приватного права. Основну масу публічно-

правових  норм  становлять  норми  організаційного  характеру  й  ті,  що

накладають на державні органи та суб’єкти підприємницької діяльності певне

коло публічно-правових обов’язків. За галузевими ознаками вони належать до

адміністративного,  податкового,  цивільного  права.  Приватноправові

відносини в сфері підприємництва регулюються згідно з нормами Цивільного

кодексу України та інших цивілістично-правових норм. Комплексний характер

законодавства у сфері підприємництва передбачає необхідність субсидіарного

застосування  норм  права,  синтезу  положень  майже  всіх  галузей  права

України.  Саме  з  огляду  на  це  має  вестись  підготовка  студентів  з  курсу

«Підприємницьке право».

Дисципліна  «Підприємницьке  право»  тісно  пов’язана  з  іншими

дисциплінами, зокрема з «Цивільним правом», «Адміністративним правом»,

«Податковим правом» «Трудовим правом», «Сімейним правом», «Банківським

правом», «Фінансовим правом», «Міжнародним приватним правом» тощо.

Компетентності якими має оволодіти здобувач:

– вміння створювати та інтерпретувати нові знання;

–  демонструвати  предметну  та  сучасну  базу  знань  з  курсу

«Підприємницьке право»;



– вміння проектувати, застосовувати та оцінювати предметного проекту

дослідження;

–  демонструвати  детальне  розуміння  великої  кількості  сучасних технік

дослідження предмету курсу «Підприємницьке право»;

– здатність демонструвати своєчасність та спланованість в дослідженні;

– здатність визначати та задовольняти потреби особистого та наукового

розвитку;

–  компетентність  виконувати  оригінальні  дослідження  в  підгалузі

Підприємницького  права,  які  створюють  нові  знання,  звертаючи  увагу  на

актуальні задачі/проблеми та використовуючи новітні наукові методи;

–  компетентність  інтерпретувати  результати  експериментів  та  брати

участь в дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення

та потенційних наслідків отриманих результатів.

У результаті вивчення курсу здобувач повинен вміти: 

– продемонструвати знання і розуміння навчального контенту;

– можуть застосувати свої  знання і  розуміння у мультидисциплінарних

дослідженнях, дотичний зі сферою їх дослідження;

–  мати  можливість  інтегрувати  знання  і  формулювати  судження  з

неповним або обмеженим набором інформації;

– продемонструвати систематичне розуміння галузі вивчення і освоєння

навичок і методів дослідження, пов'язаного з цією сферою знань;

– продемонструвати здатність до розробки, впровадження і адаптування

власного дослідження у національну та міжнародну академічну спільноту;

– внести вклад, за допомогою власного оригінального дослідження, який

розширює межі знань; 

– здатні до критичного аналізу, оцінки та синтезу нових і складних ідей;

– володіти найпередовішим та спеціалізованими навичками та методами,

в  тому  числі  синтезу  і  оцінки,  необхідних  для  розв'язання  найважливіших

проблем в області наукових досліджень і / або інновацій;



– демонструвати значний авторитет, інновації у науковій та професійній

діяльності, схильність  до розробки нових ідей.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни «Підприємницьке право» є підготовка до

практичної  діяльності  висококваліфікованих  фахівців.  Вивчення  цієї

дисципліни  спрямоване  на  усвідомлення  студентами  значення

підприємницького права в системі права України, формування у них навичок

щодо  правильного  застосування  отриманих  знань  та  правових  норм  при

вирішенні  практичних  завдань.  Таким  чином,  вивчаючи  підприємницьке

право,  студент  повинен  навчитись  знаходити  необхідні  правові  норми,

правильно тлумачити їх і застосовувати на практиці.

Завданням навчальної дисципліни є надання аспірантам систематичних

знань з  підприємницького права,  виховання  в  них поважного ставлення  до

Конституції, законів та підзаконних актів України.

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА:  ПІДПРИЄМНИЦЬКІ  ПРАВОВІДНОСИНИ  ТА

ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО

Поняття  та  предмет  підприємницького  права.  Поняття  здійснення  та

організації  підприємницької діяльності.  Поняття та ознаки підприємницької

діяльності.  Поняття  та  принципи  підприємництва.  Поняття  некомерційної

господарської  діяльності.  Поняття,  ознаки  та  види  підприємницьких

правовідносин.  Розмежування  підприємницьких  та  інших  видів

правовідносин  (цивільних,  трудових,  адміністративних).  Суб’єкти

підприємницьких правовідносин.  Методи  підприємницького права.  Поняття

та система підприємницького законодавства.



ТЕМА:  ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ПИТАННЯ  СТВОРЕННЯ  ТА

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Поняття та  порядок державної  реєстрації  юридичних осіб  та  фізичних

осіб  -  підприємців.  Правове  регулювання  державної  реєстрації  суб’єктів

підприємництва.  Органи,  що  здійснюють  державну  реєстрацію  суб’єктів

підприємництва.  Документи,  що  подаються  для  державної  реєстрації.

Підстави  для  відмови  у  державній  реєстрації.  Організація  ліцензування

певних видів  підприємницької  діяльності.  Організація  патентування  деяких

видів підприємницької діяльності.  Порядок припинення діяльності суб’єктів

підприємництва (ліквідація та реорганізація).

ТЕМА:  ПРАВОВИЙ  СТАТУС  СУБ’ЄКТІВ  ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття, ознаки та види суб’єктів  підприємницької діяльності. Правовий

статус підприємств. Поняття та ознаки підприємства.  Види підприємств (за

формою  власності,  за  обсягом  валового  доходу).  Правовий  статус

господарських товариств. Поняття та ознаки господарського товариства. Види

господарських  товариств.  Правовий  статус  фізичної  особи-підприємця  та

інших суб’єктів господарювання. Правовий статус об’єднань підприємств.

ТЕМА:  ЗАГАЛЬНІ  ЗАСАДИ  МАЙНОВИХ  ВІДНОСИН  У

ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Поняття та

межі  здійснення  права  власності.  Поняття  речових  прав.  Право

господарського відання та право оперативного управління. Поняття, види та

джерела  формування  майна  суб’єктів  підприємництва.  Поняття

корпоративних прав.

ТЕМА: ОСНОВИ ДОГОВІРНОГО ПРАВА



Поняття,  ознаки  та  класифікація  підприємницьких  договорів.  Порядок

укладення  підприємницького  договору.  Порядок  виконання,  зміни  та

розірвання  підприємницького  договору.  Види  забезпечення  виконання

підприємницьких  договорів.  Поняття,  ознаки  та  принципи  господарсько-

правової  відповідальності  суб’єктів  підприємницької  діяльності.  Форми

господарсько-правової відповідальності.

ТЕМА:  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛЮВАННЯ

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття  та  види  зовнішньоекономічної  діяльності.  Суб’єкти

зовнішньоекономічної  діяльності.  Правовий  режим  зовнішньоекономічної

діяльності. Поняття, форма та зміст зовнішньоекономічних договорів.

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття та види інвестицій. Суб’єкти інвестиційної діяльності. Правовий

режим  окремих  видів  інвестиційної  діяльності:  іноземне  інвестування;

інноваційне  інвестування;  приватизаційне  інвестування;  лізингове

інвестування; інвестування у будівництві; спільне інвестування.

ТЕМА: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття фінансової діяльності та фінансових послуг. Суб’єкти фінансової

діяльності  (фінансових послуг). Правовий режим окремих видів фінансової

діяльності: банківська діяльність; страхова діяльність; посередництво у сфері

здійснення операцій з цінними паперами; аудиторська діяльність.

ТЕМА:  ПРАВОВІ  ОСНОВИ  ЗАХИСТУ  ЕКОНОМІЧНОЇ

КОНКУРЕНЦІЇ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Поняття  економічної  конкуренції  та  правове  регулювання  її  захисту.

Правові  засади  державного  регулювання  економічної  конкуренції.  Види

порушень  законодавства  про  захист  економічної  конкуренції  та



відповідальність  за  їх  вчинення:  недобросовісна  конкуренція;

антиконкурентні  узгоджені  дії;  зловживання  монопольним  становищем;

антиконкурентні  дії  органів  державної  влади,  місцевого  самоврядування,

органів  адміністративно-господарського  управління  та  контролю;

обмежувальна  та  дискримінаційна  діяльність  суб’єктів  господарювання  та

об’єднань;  здійснення  концентрації  без  дозволу  антимонопольних  органів;

порушення щодо антимонопольних органів.

3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ

НАВЧАННЯ: залік, екзамен.

Перелік питань на залік:

1. Поняття підприємницького права та підприємницьких правовідносин.

2. Поняття і система підприємницького законодавства.

3. Поняття та ознаки підприємства за законодавством України.

4. Види підприємств за Господарським кодексом України.

5. Правове становище виробничого кооперативу за законодавством України.

6. Правове становище фермерського господарства за законодавством України.

7. Правове становище іноземних підприємств та підприємств з іноземними

інвестиціями за законодавством України.

8. Поняття та правова основа діяльності об’єднань підприємств.

9. Поняття  та  правовий  статус  промислово-фінансових  груп  за

законодавством України.

10.Правове становище фізичної особи-підприємця.

11.Поняття та правове регулювання діяльності господарських товариств.

12.Поняття та види цінних паперів за законодавством України.

13.Права та обов’язки учасників (засновників) господарських товариств.

14.Установчі документи господарських товариств.

15.Поняття та види акціонерних товариств.

16.Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

17.Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.



18.Правовий статус повного та  командитного товариства за  законодавством

України.

19.Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців.

20.Порядок державної реєстрації юридичних осіб.

21.Правові засади ліцензування підприємницької діяльності.

22.Правові засади патентування підприємницької діяльності.

23.Поняття та види договорів у підприємницькій діяльності.

24.Загальна  характеристика  видів  (способів)  забезпечення  виконання

договірних зобов’язань у підприємницькій діяльності.

25.Види (форми) відповідальності у підприємницькій діяльності (неустойка,

відшкодування  збитків,  оперативно-господарські  та  адміністративно-

господарські санкції).

26.Правове регулювання договору поставки за законодавством України.

27.Правове регулювання договору оренди за законодавством України.

28.Правове регулювання договору підряду за законодавством України.

29.Правове  регулювання  договору  підряду  на  капітальне  будівництво  за

законодавством України.

30.Правове регулювання договору перевезення за законодавством України. 

31.Поняття та види фінансових послуг за законодавством України.

32.Правове  регулювання  фінансової  діяльності  у  Господарському  кодексі

України та інших нормативно-правових актах.

33.Правове становище та види банків за законодавством України.

34.Правовий статус Національного банку України.

35.Правовий статус суб’єктів страхової діяльності в Україні.

36.Правовий статус суб’єктів аудиторської діяльності в Україні.

37.Поняття  та  правові  засади  діяльності  торговців  цінними  паперами  в

Україні.

38.Поняття та правовий статус фондової біржі.

39.Поняття та правовий статус товарної біржі.



40.Поняття,  види  та  особливості  правового  регулювання

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

41.Поняття та зміст зовнішньоекономічного договору.

42.Загальна характеристика Правил ІНКОТЕРМС-2000 (Міжнародні правила

інтерпретації комерційних термінів). 

43.Порядок проведення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами за

допомогою акредитивів.

44.Порядок проведення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами за

допомогою інкасо.

45.Поняття та види інвестиційної діяльності за законодавством України.

46.Правове регулювання іноземного інвестування.

47.Правове  регулювання  інноваційного  інвестування  за  законодавством

України.

48.Правове регулювання концесійного інвестування (за законом України «Про

концесії»,  «Про  концесії  на  будівництво  та  експлуатацію  автомобільних

доріг»).

49.Правове регулювання інвестування у капітальне будівництво (за законом

України  «Про  фінансово-кредитні  механізми  і  управління  майном  при

будівництві житла та операціях з нерухомістю»).

50.Правове регулювання лізингового інвестування (за законом України «Про

фінансовий лізинг»).

51.Правове  регулювання  спільного  інвестування  (за  законом  України  «Про

інститути  спільного  інвестування  (пайові  та  корпоративні  інвестиційні

фонди)»).

52.Поняття економічної конкуренції та правове регулювання її захисту.

53.Правове регулювання захисту від недобросовісної конкуренції.

Перелік питань на екзамен:

1. Поняття та сфера регулювання підприємницького законодавства.

2. Система підприємницького законодавства.

3. Структура та загальна характеристика Господарського кодексу України.



4. Поняття підприємницької діяльності. 

5. Методи правового регулювання підприємницької діяльності.

6. Поняття, предмет і методи підприємницького права.

7. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності.

8. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.

9. Ліцензування підприємницької діяльності.

10.Патентування підприємницької діяльності.

11.Поняття та види суб’єктів підприємництва.

12.Поняття та ознаки підприємства.

13.Установчі документи підприємства.

14.Види підприємств.

15.Поняття та види державних унітарних підприємств.

16.Поняття та види комунальних унітарних підприємств.

17.Поняття та види колективних підприємств.

18.Поняття та види приватних підприємств.

19.Поняття  іноземного  підприємства  та  підприємства  з  іноземними

інвестиціями.

20.Поняття та види об’єднань підприємств.

21.Правовий статус фізичної особи – підприємця.

22.Поняття та ознаки господарських товариств.

23.Установчі документи господарських товариств.

24.Поняття та види акціонерних товариств.

25.Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

26.Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.

27.Поняття та види підприємницьких договорів.

28.Зміст та форма підприємницького договору.

29.Порядок укладення, зміни та розірвання підприємницького договору.

30.Забезпечення виконання підприємницьких договорів.

31.Правове регулювання поставки.

32.Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції



33.Правове регулювання енергопостачання.

34.Поняття, умови та порядок укладання договору оренди.

35.Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

36.Правове регулювання зберігання у товарному складі.

37.Поняття, умови та порядок укладання підрядних договорів.

38.Договір перевезення.

39.Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

40.Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.

41.Поняття та підстави господарсько-правової відповідальності.

42.Поняття банкрутства. Суб'єкти у відносинах банкрутства.

43.Організаційно-правові питання запобігання банкрутству.

44.Правове регулювання фінансової діяльності.

45.Банківська  діяльність:  поняття,  суб’єкти,  особливості  правового

регулювання. 

46.Страхова  діяльність:  поняття,  суб’єкти,  особливості  правового

регулювання.

47.Аудиторська  діяльність:  поняття,  суб’єкти,  особливості  правового

регулювання.

48.Посередництво у сфері здійснення операцій з цінними паперами: поняття,

суб’єкти, особливості правового регулювання.

49.Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.

50.Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

51.Зовнішньоекономічний договір.

52.Поняття та види інвестицій.

53.Правове регулювання іноземного інвестування.

54.Правове регулювання інноваційного інвестування.

55.Правове регулювання концесійного інвестування.

56.Правове регулювання інвестування у капітальне будівництво.

57.Правове регулювання лізингового інвестування.

58.Правове регулювання спільного інвестування.



59.Правове  регулювання  інвестування  у  галузі  приватизації  державного

майна.

60.Особливості правового регулювання інноваційної діяльності.

61.Договір комерційної концесії.

62.Поняття економічної конкуренції та правове регулювання її захисту.

63.Правове  становище  Антимонопольного  комітету.  Контроль  за

концентрацією суб’єктів господарювання.

64.Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

65.Поняття,  види  та  порядок  створення  спеціальних (вільних)  економічних

зон.

66.Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку.

67.Правове регулювання концесійної діяльності в Україні.

4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Методами  та  засобами  діагностики  успішності  є:  усне  опитування,

контрольні роботи, самостійні роботи тощо.
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