
5 Правові основи підприємницької та інвестиційної діяльності. 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З 
ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД-
ПРИЄМНИЦЬКОЇ  ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ” 
 

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

 

ПИТАННЯ: 
1. Соціально-економічні та правові фактори виникнення 

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

2. Поняття, предмет і структура юридичної науки та навча-
льного курсу “Правові основи підприємницької та інвес-
тиційної діяльності”. 

3. Поняття правових відносин, що регулюються підприєм-
ницьким правом. Види і принципи підприємницьких 
правовідносин. 

4. Джерела правового регулювання підприємницької дія-
льності. 

 
 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. Держа-

вна Програма приватизації. Порядок приватизації, її 
способи, оформлення угод, значення договорів з набу-
ванням державної власності. 

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



6 Ситник В.О. 

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. Діяль-

ність 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 під-

приємництва. 
 
 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. 
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 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 зако-

нодавства. 
4. Розгляд справ про порушення антимонопольного зако-

нодавства. 
 

 ТЕМА №7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
 

 ПИТАННЯ: 
1. Поняття іноземних інвестицій. Основні аспекти регулю-

вання 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 Украї-

ні.  
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. 


