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Тема 1. Загально-  теоретичні положення підприємницького права. 
Поняття та  предмет регулювання підприємницького права.  Методи 

правового регулювання підприємницьких відносин.  

Поняття та ознаки підприємницької діяльності. Співвідношення  

підприємницької діяльності з господарською діяльністю. Принципи здійснення 

підприємницької діяльності. Свобода підприємницької діяльності та її межі. 
Джерела підприємницького права. Конституційні засади регулювання 

підприємництва. Господарський  та Цивільний кодекси  як основні акти у сфері 

регулювання підприємницької діяльності. Судова практика та її роль як джерела 

підприємницького права. 

 
Тема 2. Суб’єкти підприємницького права. 

Поняття суб’єкта підприємницького права, його співвідношення з поняттям 

суб’єкта господарювання (господарської діяльності). Поняття та зміст правового 

статусу суб’єкта підприємницької діяльності. 
 Особливості правового статусу фізичних осіб — суб’єктів підприємницької 

діяльності (громадян-підприємців). 

Поняття та види підприємств колективної власності. Правовий статус 

виробничого кооперативу. 

 Поняття та правовий статус приватного підприємства.  
Господарські товариства як суб'єкти підприємницької діяльності. Поняття та 

правовий статус повного та командитного товариств. Правовий статус товариства з 

додатковою та обмеженою відповідальністю. Правове становище акціонерного 

товариства. 

 
Тема 3. Правове регулювання організації підприємницької діяльності 

Інститут державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, 

принципи та значення. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб. 
Установчі документи та державна реєстрація господарського товариства. 

Порядок державної реєстрації  фізичної особи- підприємця. 
 

 
 



Тема 4. Державне регулювання підприємницької діяльності. 
Поняття державного регулювання підприємництва. Засоби, основні форми, 

принципи державного регулювання підприємницької діяльності. 
Інститут ліцензування: поняття, значення, процедура, контроль та 

відповідальність у сфері ліцензування. 
Особливості патентування підприємницької діяльності. 
Особливості здійснення державного замовлення. 

 Основні засади державного контролю у підприємницькій діяльності. 

Правовий статус контролюючих органів. 

 
Тема 5. Загальні положення договірних правовідносин за участю 

суб’єктів підприємницької діяльності. 
Поняття та ознаки підприємницького договору. Види підприємницьких 

договорів. 

Основні принципи договірного права України: принципи справедливості, 

добросовісності, розумності, принцип свободи договору, принцип неприпустимості 

зловживання правом у договірних зобов’язаннях. 
Форма підприємницьких договорів. Порядок укладення, зміна і  розірвання 

підприємницьких договорів. 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань: основні засади та 

особливості правового регулювання за Господарським та Цивільним кодексами 

України.  
 

Тема 6. Припинення підприємницької діяльності. Банкрутство. 
Інститут припинення суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, підстави, 

процедура здійснення. Правові наслідки припинення суб’єктів підприємницької 

діяльності в результаті реорганізації та ліквідації. 
Порядок здійснення ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності. 

Особливості здійснення державної реєстрації припинення. Інститут 

банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, значення, підстави, 

учасники, стадії. Особливості процедури банкрутства у застосуванні щодо окремих 

видів суб’єктів підприємницької діяльності. 
 

Тема 7. Правове регулювання відповідальності  суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Загальні положення про відповідальність суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Господарсько-правова відповідальність: поняття, ознаки, принципи, функції, 

підстави та межі. 



Основі засади застосування господарських та адміністративно- господарських 

санкцій  у сфері підприємницької діяльності.  

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

Основні засади та правове регулювання адміністративно-правового, 

нотаріального, судового захисту, захисту третейськими судами. 
 

Тема 8. Правове регулювання економічної конкуренції. 
Система правового регулювання економічної конкуренції та монополістичної 

діяльності. Поняття, роль та принципи економічної конкуренції. Правовий статус 

природних монополій. 

Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. 
Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції. 
Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного 

законодавства.  
 

Тема 9. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. 
Інвестиції: поняття, визначення, види. Загальна характеристика інвестиційної 

діяльності. Види інвестиційної діяльності. 

Суб’єкти інвестиційної діяльності. Об’єкти інвестиційної діяльності. 
Поняття іноземної інвестициї. Особливості правового статусу іноземного 

інвестора. Види і форми іноземних інвестицій. Поняття інвестиційного договору, 

його види. 

Система органів, що здійснюють державне регулювання інвестиційної 

діяльності. Види і форми державного регулювання інвестиційної діяльності. 

Державні гарантії, які надаються інвесторам. 

Відповідальність учасників інвестиційного процесу. 
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