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Індивідуальні завдання  з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» 

для студентів 4-го курсу денної форми навчання 

Індивідуальне завдання – це вид позааудиторної самостійної роботи студента 

навчального, навчально-дослідного характеру, яке використовується у процесі 

вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. Виконання 

індивідуальних завдань може проводитись за обраним студентом видом роботи: 
1.Підготовка реферату, обсягом не більше 12 сторінок з такими структурними 

елементами: план; короткий вступ; виклад основного змісту теми; висновки; 

список використаної літератури. 
2. Складання бібліографічного опису наукових публікацій за обраною 

тематикою, обсягом не менше 25-30  наукових джерел. 
3.Аналіз судових рішень. Рішення використовуються із сайту Єдиного 

державного реєстру судових рішень  за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/, (за 

останні 3 роки) по темах, які виносяться на семінарське заняття. По обраній 

тематиці студенту необхідно підібрати не менше трьох рішень.  
1.Підготовка  реферату за обраною тематикою: 

−  Звичаї ділового обороту у регулюванні підприємницької діяльності.  

−  Свобода підприємницької діяльності: зміст та значення. 

− Систематичність здійснення підприємницької діяльності: науковий погляд 

та проблеми практичного застосування. 

−  Організаційно-правові форми юридичних осіб у контексті ЦК та ГК 

України: порівняльний аспект. 

− Статус фізичної особи - підприємця: проблеми застосування законодавства 

− Модельний статут підприємства: поняття, значення, особливості 

застосування. 

− Принцип  мовчазної згоди при здійсненні підприємницької діяльності: зміст 

та значення. 

− Особливості правового регулювання збитків за Цивільним та 

Господарським кодексами. 

− Система гарантій для іноземних інвесторів за законодавством України. 

− Антиконкурентні дії органів державної влади та місцевого самоврядування: 

поняття та прояви. 



− Правовий статус кредиторів у Кодексі України з процедур банкрутства .  

− Правовий статус боржника у Кодексі України з процедур банкрутства . 

− Способи захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності від 

зловживань монопольним становищем іншими суб’єктами господарювання. 

− Співвідношення адміністративної відповідальності та адміністративно-
господарських санкцій за порушення у сфері підприємницької діяльності.  

− Нотаріальний захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

− Медіація як спосіб позасудового розв’язання конфліктів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

− Вирішення  спорів між суб’єктами підприємницької діяльності в 

міжнародних комерційних арбітражних судах. 
 
2.Складання бібліографічного опису наукових публікацій за наступною 

тематикою: 

− Поняття  та ознаки підприємницької діяльності. 

− Особливості правового статусу фізичних осіб — суб’єктів підприємницької 

діяльності (громадян-підприємців). 

− Правове становище акціонерного товариства. 

− Інститут державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності 

− Інститут ліцензування суб’єктів підприємницької діяльності 

− Право на захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

− Поняття та ознаки підприємницького договору. 

− Інститут припинення суб’єктів підприємницької діяльності 

− Загальна характеристика інвестиційної діяльності. 

− Відповідальність  суб’єктів підприємницької діяльності 

− Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції. 
 
Важливо !!! Виконання  індивідуального завдання по конкретній тематиці 

здійснюється в часових рамках проведення семінарського заняття, на якому 

розглядається ці питання. Готується в паперовому чи електронному 

варіанті, який надсилається на електронну адресу викладача: 

hryshko.u@ukr.net 

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=EPsiJhMb9XiDmP8bJriwF2m

