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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
 

 Самостійна робота студентів є складовою  навчального процесу, основним 
засобом опанування навчального матеріалу, який  формує  у них  вміння навчатися, 
сприяє активізації засвоєння  студентом знань та їх реалізації в його подальшій 
практичній  діяльності. Зазначена  робота  студента є основним  засобом оволодіння 
навчальним  матеріалом у вільний від  обов’язкових навчальних занять час. 
 Для  ґрунтовного  опанування  навчальної  дисципліни «Правове регулювання 
підприємницької діяльності» проводиться індивідуальна – консультативна робота  
викладача зі студентами, яка здійснюється шляхом створення необхідних умов для  
виявлення і розвитку індивідуальних  особливостей  студента. Ця   робота   
здійснюється також з метою посилення мотивації студентів до  пізнавальної  
діяльності і спрямування її щодо поглибленого  вивчення зазначеної навчальної 
дисципліни. 
 Зазначене  положення сприятиме вирішенню таких важливих завдань у 
проведенні навчального процесу, як: 

 сприяння формуванню у студентів  навичок проведення самостійної  
начальної науково-дослідної  та  практичної роботи; 

 сприяння формуванню професійних  якостей, знань, умінь і навичок 
майбутніх фахівців з правознавства; 

  створення умов для гармонійного творчого розвитку особистості студента. 
Мета СРС  сприяти засвоєнню у повному обсязі навчальної програми з 

дисципліни «Правове регулювання підприємницької діяльності» та формуванню 
самостійності  як особливої риси та важливої професійної якості, сутність якої полягає 
в умінні студента систематизувати свою діяльність щодо ґрунтовного  опанування 
навчальної дисципліни. 
 Завдання самостійної роботи студентів – засвоєння відповідних знань, умінь, 
навичок їх закріплення та систематизація, а також застосування при  розв’язанні 
практичних завдань та творчих  робіт, а також виявлення прогалин у системі знань з 
предмета. Самостійна робота забезпечує  підготовку студентів до  поточних 
аудиторних знань. 
 Самостійна робота забезпечується навчально-методичним комплексом 
дисципліни «Правове регулювання підприємницької діяльності», методичними 
розробками для самостійної роботи студентів, комплектами лекцій, підручниками та 
навчально-методичними посібниками з зазначеної дисципліни. 
 Зміст самостійної студентів з курсу визначається навчальною програмою 
дисципліни, а також цими Методичними рекомендаціями. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

                                                                          
№ 

пор. 
Назва змістового модуля і теми 

 
 
1 
 
2 
3 
 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
 
23 
24 
25 
Разом 
годин: 

Змістовий модуль І. Загальна частина. Теоретико-правові основи 
правового регулювання підприємницької діяльності  
Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької 
діяльності  
Поняття державного регулювання підприємницької діяльності  
Контроль у сфері підприємницької діяльності  
Змістовий модуль ІІ. Спеціальна частина. Правове регулювання 
підприємницької діяльності в окремих галузях господарювання  
Галузі та види господарської діяльності  
Правове регулювання відносин власності  
Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності  
Правове регулювання патентування підприємницької діяльності  
Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності  
Правове регулювання захисту прав споживачів  
Правове регулювання відносин суб’єктів господарювання щодо 
стандартизації та сертифікації  
Державне регулювання ринку цінних паперів  
Правове регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності  
Правове регулювання приватизації державного майна  
Правове регулювання промислової власності  
Податкове регулювання підприємницької діяльності  
Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності  
Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання  
Правове регулювання перевезення вантажів  
Капітальне будівництво  
Правове регулювання інноваційної діяльності  
Особливості правового регулювання фінансової діяльності  
Використання в господарській діяльності прав інших суб’єктів 
господарювання (комерційна концесія)  
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  
Правове регулювання іноземних інвестицій  
Відповідальність і порядок захисту прав суб’єктів підприємництва 
 
120 

 
 
 
 
 
 



 5
ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
Змістовий модуль І. Загальна частина. Теоретико-правові основи правового 

регулювання підприємницької діяльності 
 

Тема 1. Господарська комерційна діяльність. Правові засади підприємницької 
діяльності  

Підприємництво як вид господарської діяльності. Нормативне регулювання 
підприємницької діяльності. 

Принципи підприємницької діяльності. 
Умови для розвитку підприємницької діяльності. 
Діяльність іноземних підприємців в Україні. 
Припинення підприємницької діяльності. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке нормування підприємницької діяльності? 
2. Які принципи підприємницької діяльності вам відомі? 
3. Перелічте умови для розвитку підприємницької діяльності. 
4. Якими нормативними актами регулюється діяльність іноземних підприємців в 
Україні? 
5. Які види припинення підприємницької діяльності? Обґрунтуйте відповідь. 

 
Теми рефератів 

1. Поняття господарської комерційної діяльності.  
2. Поняття та види господарської діяльності.  
3. Поняття підприємницького права, його предмет і метод.  
4. Поняття, ознаки та  принципи підприємницької діяльності.  
5. Підприємницькі правовідносини.  
6. Правове регулювання діяльності іноземних підприємств в Україні. 
7. Роль держави у здійсненні підприємницької діяльності.  
 

Практичні  завдання 
Завдання  1  

На семінарському занятті студенти стверджували: 
- основним нормативно-правовим актом господарського права є 

Господарський кодекс України; 
- господарська діяльність – це така суспільно корисна діяльність 

членів суспільства та їх об’єднань щодо виробництва продукції, виконання 
робіт та надання послуг з метою отримання прибутку; 

- внутрішньогосподарськими є майнові та інші відносини, що 
виникають між суб’єктами господарювання при безпосередньому здійсненні 
господарської діяльності; 

- систематичність здійснення підприємницької діяльності – це 
здійснення підприємницької діяльності не менше ніж два  рази протягом 
одного календарного року; 
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- принципи здійснення підприємницької діяльності не мають 

винятків.  
     Які із зазначених тверджень є правильними? Обґрунтуйте відповідь. 

Завдання  2  
Працівник відділу звернення громадян Київської обласної адміністрації є 

акціонером. У 2013 році працівника було звинувачено у корупції і притягнуто до 
відповідальності за підприємницьку діяльність. Працівник заперечував проти 
звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа-акціонер не є підприємцем.  

Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими 
нормативними актами це регламентовано? 

Які  докази працівника можуть бути подані на його користь? 
Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ПАТ, а повного 

чи командитного товариства? 
Завдання  3 
Двоє осіб з Чернігівської області періодично робили ремонти квартир, будинків 

на замовлення. Податкова інспекція, виявивши факт отримання неоподатковуваного 
доходу, порушила проти громадян  адміністративну справу про ухилення від сплати 
податку за незаконне зайняття підприємницькою діяльністю. 

Чи займаються зазначені особи підприємницькою діяльністю? 
Який порядок здійснення підприємницької діяльності? 
Чи зобов’язані ці особи сплачувати податок з отриманого доходу? 

Література [2; 6; 78–80] 
 
Тема 2. Поняття державного регулювання підприємницької діяльності 
Держава та органи місцевого самоврядування як учасники у сфері 

господарювання. 
Форми реалізації державою економічної політики. 
Прогнозування та планування економічного і  соціального розвитку. 
Сутність та основні риси державного регулювання підприємницької діяльності. 
Принципи державного регулювання підприємницької діяльності. Державна 

підтримка суб’єктів господарювання (дотації, субвенції, відрахування). 
Функції та цілі державного регулювання підприємницької діяльності. 
Держано-управлінські відносини та їх види. 
Співвідношення понять регулювання та управління. 
Суб’єкти та об’єкти державного регулювання підприємницької діяльності. 
Нормативне забезпечення державного регулювання підприємницької діяльності. 

Загальна характеристика законодавства. 
Поняття та види законодавчих актів.   
Міжнародні договори та угоди та їх вплив на розвиток законодавства у сфері 

державного регулювання підприємницької діяльності. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Чи можуть органи державної влади здійснювати  господарську діяльність? 
2. Які форми реалізації державою економічної політики. 
3. Як здійснюється державна підтримка малого підприємництва. 
4. Дайте визначення поняттям «прогнозування» та «планування» економічного і 

соціального розвитку. 
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Теми рефератів, доповідей 

1. Загальні та специфічні методи впливу державних органів на підприємницьку 
діяльність. 

2. Співвідношення понять регулювання та управління. 
3. Суб’єкти та об’єкти державного регулювання підприємницької діяльності. 
4. Характеристика апарату державного управління.  
5. Джерела правового регулювання та управління підприємницької діяльності. 

 
 

Практичні завдання 
Завдання 1 
У травні 2013 р. зернотрейдери України уклали з іноземними суб’єктами 

господарювання договори на вивезення за кордон 200 млн т зерна. У вересні 2013 р. 
Кабінет Міністрів України встановив квоту на вивезення за кордон зерна в розмір 
100 млн т, у зв’язку з цим деякі зернотрейдери зазнали збитків. 

Що таке квоти?  Які є види квот? Який порядок встановлення квот? 
 На що можуть бути встановлені квоти? 
Хто буде відшкодовувати збитки зернотрейдерів у цій ситуації? 

Література [6; 8; 79–80; 91] 
  
Тема 3. Контроль у сфері здійснення підприємницької діяльності 
Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в 

господарській  діяльності. 
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 
Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі 

економіки.  
Особливості управління господарською діяльністю у комунальному секторі 

економіки. 
Відносини суб'єктів господарювання з органами місцевого самоврядування. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Поняття та види контролю та нагляду у сфері здійснення підприємницької 
діяльності. 

2. Схарактеризуйте систему заходів прямого  та опосередкованого впливу на 
суб’єктів підприємництва різних форм власності.  

3. Назвіть уповноважені державні органи загальної та спеціальної компетенції 
покликані здійснювати регулювання підприємницької діяльності?  

4. Організація та діяльність суб’єктів уповноважених здійснювати контроль за 
підприємницькою діяльністю. 

5. Співвідношення понять нагляду і контролю. 
6. Особливості господарської діяльності як сфери контрольно-наглядових 

повноважень державних органів 
7. Методологічні основи контролю. 
8. Види і форми проведення контролю (перевірка, ревізія, огляд, обстеження, 

інспектування). 
9. Документи, що готуються для проведення заходу державного нагляду 

(контролю). 
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10. Документи, що складаються після проведення заходу державного нагляду 

(контролю). 
11. Повноваження органу державного нагляду (контролю). 
12. Права та обов’язки суб’єкта господарювання під час здійснення заходів 

державного нагляду (контролю).  
13. Відбір зразків продукції. 
14. Проведення експертизи. Оскарження результатів експертизи. 
 

Теми рефератів 
1. Державний контроль у господарській сфері: поняття, сутність, основні ознаки. 
2. Вимоги що висуваються для здійснення державного нагляду (контролю). 
3. Планові заходи державного нагляду (контролю). 
4. Позапланові заходи здійснення державного нагляду (контролю). 
5. Процедурні та процесуальні аспекти здійснення державного нагляду (контролю) у 
господарській сфері. 
6. Порядок проведення та оформлення контрольно-наглядових процедур у 
господарській сфері. 
 

Практичні завдання 
Завдання 1  
ТОВ "Морський бриз", що не підлягає обов'язковому аудиту, для одержання 

кредиту у банку в серпні 2012 р. звернулося до аудиторської фірми "Аудит-М" із 
проханням провести аудит за два попередні роки – 2010 і 2011 р. ТОВ "Аудит-М" 
здійснило аудиторську перевірку і виявило помилки, що впливають на вірогідність 
звітності в такому ступені, що можлива видача тільки модифікованого аудиторського 
звіту з застереженнями, що і було зафіксовано в попередньому письмовому звіті. 
Оцініть дії аудиторської фірми? 

Завдання 2 
Заступник голови районної державної адміністрації Михайлик Володимир 

Іванович, який народився 13 січня 1961 р. м. Миколаєві, проживає в м. Миколаєві 
вул. Лазурна буд. 31, кв. 187 на підставну особу створив та налагодив роботу 
приватного підприємства у сфері торгівлі. Користуючись своїм службовим 
становищем створив для зазначеного ПП комерційні переваги та отримував за це 
грошові кошти, що витрачав на потреби своєї сім’ї. 

Від імені директора іншого директора ПП на ім’я прокурора м. Миколаєва 
напишіть скаргу на корупційні діяння громадянами Михайлик В. І. Здійсніть 
класифікацію діяння Михайлика В. І., як складу адміністративного правопорушення. 
Від імені прокурора складіть протокол про адміністративне правопорушення 
відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 
11 червня 2009 р. № 1506-VI та розділу 13-А «Корупційні адміністративні 
правопорушення»  КУпАП. 

Література [6; 8; 79–80; 91] 
 

Змістовий модуль ІІ. Спеціальна частина. Правове регулювання 
підприємницької діяльності в окремих галузях господарювання 
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Тема 4. Галузі та види господарської діяльності  
Загальні умови господарської діяльності, що визначають особливості 

регулювання господарських відносин, їх класифікація та види. 
Галузі народного господарства та їх класифікація. Продукція виробничо-

технічного призначення і вироби народного споживання.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Організаційно-правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. 
2. Правове регулювання господарської діяльності на ринку фінансових послуг.  
3. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами 

виробництва 
4. Правовий статус Національного банку України.  
5. Загальні засади правового регулювання гірничих відносин. 
6. Господарсько-правове регулювання аудиторської діяльності. 
7. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. 
8. Правове регулювання сфери страхування. 
9. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній 

промисловості. 
10. Правовий статус товарної біржі. 
11. Загальні засади правового регулювання господарських відносин у 

нафтогазовому комплексі. 
12. Правовий статус фондової біржі. 
13. Порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним 

газом. 
14. Правове регулювання господарських відносин сфери трансферу технологій. 
15. Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці. 
16. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності  
17. Правове регулювання ринку електричної та теплової енергії. 
18. Правовий статус суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну 

діяльність. 
19. Договори про постачання електричної та теплової енергії. 
20. Правове регулювання господарських відносин галузі поштового зв’язку. 
21. Правовий статус кредитних спілок. 
22. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі 

телекомунікацій.  
23. Поняття, умови утворення та правовий статус казенних підприємств. 

 
Теми рефератів 

1. Галузі сфери матеріального виробництва 
2. Продукція виробничо-технічного призначення і вироби народного 

споживання 
 

Практичні завдання 
Завдання 1 
У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної політики 

України, було зазначено, що він набуває чинності через вісім днів після його видання. 
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Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок набуття чинності 

нормативно-правовими актами міністерств та інших органів виконавчої влади? 
Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству України? 

Дайте аргументовану відповідь. 
Завдання 2 
Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України, 

розташованим у м. Києві, було зареєстровано у головному управлінні юстиції 
м. Києва. 

Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України? 
Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативно-правових 

актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління 
та контролю? 

Література [2; 6; 78–80] 
 
Тема 5. Правове регулювання відносин власності  
Відносини власності у сфері економіки – загальні положення.  
Конституційне регулювання права власності в Україні та інших державах.  
Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.  
Підстави набуття та припинення права власності.  
Особливі підстави виникнення права власності.   

 
Питання для самоконтролю 

1. Визначте, яка роль публічних форм власності (державної та комунальної) у 
сфері економіки? Обґрунтуйте свою відповідь. 

2. Складіть порівняльну таблицю «відмінність публічних форм власності від 
приватно-колективних». 

3. Визначте обставини, що зумовлюють відмінність правового режиму окремих 
категорій майна у сфері господарювання (природних ресурсів, прав інтелектуальної 
власності, корпоративних прав, цінних паперів). 

Теми рефератів 
1. Загальні тенденції правового регулювання відносин власності у сфері 

економіки. 
2. Особливості правового режиму публічних форм власності. 
3. Право державної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові 

форми реалізації. 
4. Право комунальної власності на засоби виробництва: поняття, зміст, правові 

форми реалізації. 
5. Правові засади приватизації державного та комунального майна. 
6. Право колективної власності на засоби виробництва та форми його реалізації. 
7. Право приватної власності на засоби виробництва та форми його реалізації. 
8. Особливості правового режиму окремих категорій об’єктів.  

 
 

Практичні  завдання 
Завдання 1 
Державна установа, розташована у престижному районі (в самому центрі міста) 

передала в оренду добре обладнану залу засідань та розташований перед нею 
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вестибюль для проведення приватною фірмою триденного (п’ятниця, субота, 
неділя) міжнародного тематичного семінару для керівних працівників однієї з 
транснаціональних корпорацій, що мала мережу дочірніх підприємств в Україні. За 
наслідками цієї господарської  операції установою був отриманий значний дохід – 3.5 
тис. дол. За рахунок цих грошових коштів керівник установи вирішив зробити біля 
свого кабінету кімнату відпочинку та ванну кімнату – для власних потреб. 

Чи вправі державна установа здійснювати господарські операції на зразок 
згаданої (передання в короткострокову оренду частини приміщень у неробочий для 
установи час)? 

 Чи має право державна установа розпоряджатися закріпленим за нею 
майном? 

Який правовий титул майна встановлений законодавством України для 
державних установ?  

Які межі повноважень державної установи щодо закріпленого за нею майна? 
Завдання 2 
Казенне підприємство “Смарагд” тричі протягом 6 місяців відмовило своїм 

постачальникам в оплаті поставленої продукції, мотивуючи свою відмову 
невиконанням державним замовником зобов’язань за державним контрактом щодо 
авансування виробництва замовленого устаткування у розмірі 20 % суми державного 
контракту. Кредитори намагалися стягнути заборгованість за рахунок майна казенного 
підприємства, проте господарський суд відмовив у позові. 

На якому правовому титулі за казенним підприємством закріплюється 
державне майно? У чому полягає специфіка правового режиму майна казенного 
підприємства? 

Яким чином кредитори можуть компенсувати свої втрати від невиконання 
казенним підприємством договірних зобов’язань? 

Література [6; 8; 79–80; 91] 
 

Тема 6. Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності 
Поняття та загальні положення.  
Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання 

економіки. 
Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Умови та порядок 

одержання ліцензії. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Обґрунтуйте мету державного втручання в економічну діяльність. Розкрити 

зміст поняття «публічно-правові засоби регулювання господарської діяльності». 
Виявити форми прояву останніх, дати їх загальну характеристику. 

2. Розкрийте основні принципи державної політики у сфері ліцензування.  
3. Визначте загальне поняття ліцензії та ліцензійних умов.  
4. З’ясуйте повноваження органів влади у сфері ліцензування.  
5. Назвіть види господарської діяльності, що підлягають ліцензування (ст. 9 

Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).  
6. З’ясувати загальний порядок отримання ліцензії. 
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Теми рефератів 

 1. Поняття  ліцензування господарської діяльності  
 2. Основні категорії ліцензування господарської діяльності  
 3. Відмежування ліцензування від суміжних правових понять. 
 4. Нормативно-правова основа ліцензування господарської діяльності.  

5. Порядок видачі та переоформлення ліцензій.  
6. Ліцензійні умови здійснення господарської діяльності та контроль за їх 

додержанням.  
7. Відповідальність за порушення ліцензійного законодавства.  
8. Призначення та зміст спеціального порядку ліцензування окремих видів 

господарської діяльності.  
9. Ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.  
10. Ліцензування у сфері освіти.  
11. Ліцензування господарської діяльності у сфері електроенергетики. 

 
 

Практичні  завдання 
Завдання 1  
Фізична особа-підприємець займалася перевезенням пасажирів. У вересні 2013 р. 

в нього закінчився строк дії ліцензії на перевезення. Документи про продовження дії 
ліцензії підприємець подав ще в травні 2013 р., однак ніякої відповіді щодо видачі 
йому нової  ліцензії чи продовження дії ліцензії він не отримав.  

Який порядок отримання ліцензії на перевезення пасажирів? 
Який порядок продовження дії ліцензії? 
Чи має право підприємець діяти без ліцензії, якщо він вчасно подав документи 
для отримання ліцензії? 
Що Ви порадите підприємцю в цій ситуації? 

Література [2; 6; 7; 24; 50–52; 79; 80; 121] 
 

Тема 7. Правове регулювання патентування підприємницької діяльності  
Патентування підприємницької діяльності суб'єктів господарювання.   
Види патентів. 
Умови придбання та строки дії патентів.   
Торговельна діяльність та діяльність з надання побутових послуг, котрі не 

потребують патентування. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Поняття і значення патентування торговельної (підприємницької) діяльності. 
2. Правові підстави здійснення патентування торговельної (підприємницької) 

діяльності. 
3. Об'єкти патентування торговельної (підприємницької) діяльності. 
4. Види торговельної (підприємницької) діяльності, які не підлягають 

патентуванню. 
5. Суб'єкти патентування торговельної (підприємницької) діяльності. 
6. Поняття торгового патенту і його види. 
7. Порядок придбання торгового патенту. 
8. Документи, що необхідні для отримання патенту, і вимоги до них. 
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9. Порядок використання торгового патенту. 
10. Особливості патентування грального бізнесу. 
11. Терміни дії патентів. 
12. Відповідальність за порушення законодавства про патентування 

торговельної (підприємницької) діяльності. 
 

Теми рефератів 
1. Поняття і правові підстави патентування торговельної діяльності. 
2. Суб'єкти патентування торговельної (підприємницької) діяльності. 
3. Поняття, зміст і види торгових патентів. 
4. Порядок придбання і використання торгового патенту. 
5. Вартість і терміни дії торгових патентів. 

 
Практичні  завдання 

Завдання 1 
Підприємство, що займалося виробництвом предметів з кольорового скла, 

напередодні Нового року вирішило орендувати кіоск у центральній частині міста та 
протягом 1–2 днів здійснювати продаж ялинкових прикрас власного виробництва. 
Оскільки продавати прикраси передбачалося населенню за готівкові кошти, 
підприємство звернулося до місцевої податкової інспекції із заявою про видачу 
короткотермінового торгового патенту, але працівник податкової служби відмовив 
підприємству у видачі, посилаючись на те, що короткотерміновий патент видається 
лише для проведення ярмарків і виставок-продаж. Підприємство звернулося до 
господарського суду. 
Який порядок придбання і видачі короткотермінового патенту? 
Де міститься застереження про те, що короткотерміновий патент видається 
лише для проведення ярмарків і виставок-продаж? 
Яке рішення має прийняти суд? 

Література [2; 6; 7; 42–46; 78; 79; 82] 
 
Тема 8. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності 
Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного 

законодавства. Антимонопольно-конкурентне регулювання: основні поняття та 
ознаки. 

Правові основи сприяння розвитку конкуренції та запобігання монополізму у 
сфері підприємницької діяльності. Обмеження та регулювання діяльності монополій. 
Антимонопольний комітет України, його структура та компетенція. 

Правові засади діяльності природних монополій. 
Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. 
Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Правила професійної етики у 

конкуренції.  
Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні акти антимонопольного законодавства. 
2. Дайте визначення поняття монопольного становища. 
3. Які дії вважаються зловживанням монопольним становищем? 
4. Які угоди між підприємцями визнаються неправомірними? 
5. У чому полягає дискримінація підприємців органами влади і управління? 
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6. Назвіть основні функції Антимонопольного комітету. 
7. Які заходи майнової відповідальності передбачені за порушення 

антимонопольного законодавства? 
8. Які оперативно-господарські санкції передбачені за порушення 

антимонопольного законодавства? 
9. Які органи і посадові особи розглядають справи про порушення 

антимонопольного законодавства? 
10. Які рішення приймаються за результатами розгляду справ про порушення 

антимонопольного законодавства? 
11. В якому порядку оскаржуються рішення про порушення антимонопольного 

законодавства? 
Теми рефератів 

1. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства 
України. 

2. Державне регулювання природних монополій. Антимонопольний комітет 
України, його структура та компетенція. 

3. Неправомірні угоди між підприємцями.  
4. Поняття дискримінації підприємців органами державної влади та управління. 
5. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію та монополістичні 

зловживання. 
 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
Єдиний у Ніжинському районі молокозавод встановив для постачальників 

молока в півтора рази нижчі ціни, ніж у сусідніх районах та областях. Розташовані 
поблизу молокозаводу постачальники, не маючи можливості відвозити молоко на інші 
молокозаводи через значну відстань і відсутність у них відповідного транспорту, 
змушені були здавати молоко за цими цінами. Однак група фермерів, не 
погоджуючись із втратами від продажу молока за необґрунтовано низькими, як на їх 
думку, цінами, звернулася зі скаргою на дії Ніжинського молокозаводу до 
Антимонопольного комітету України. 

Чи є в діях молокозаводу ознаки господарського правопорушення? 
Чи правильно обраний у даному випадку рівень антимонопольних органів? 
За яких умов до молокозаводу можуть бути застосовані господарсько-правові 

санкції? 
Які господарсько-правові санкції можуть застосовуватися до підприємців, що 

зловживають своїм монопольним (домінуючим) становищем на ринку певного 
товару? 

Завдання 2 
ПАТ «Вугілляресурси», яке займає монопольне (домінуюче) становище на 

ринку постачання вугілля, при укладенні договору на постачання вугілля 
зобов’язувало споживачів своєї продукції поряд із вугіллям придбавати розроблений 
ним проект ефективного використання вугілля, що знаходило своє відображення у 
вказаному договорі. 

Чи правомірні дії ПАТ «Вугілляресурси»? 
Якій правовій кваліфікації підлягають дії ПАТ «Вугілляресурси»? 
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Чи встановлена юридична відповідальність за дії, вчинювані ПАТ, і, якщо 

так, то яка саме? 
Література [2; 6; 15; 17; 36–40; 60; 61; 78–80; 93; 109; 111] 

 
  Тема 9. Правове регулювання захисту прав споживачів  
 Повноваження, права, обов’язки та відповідальність органів виконавчої влади 

у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів. 
 Правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального 

органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних 
органів.  

 Права споживачів на придбання товарів належної якості.  
 Права споживачів на достовірну інформацію про товари та послуги та їх 

належну якість і безпеку. 
 Захист прав споживачів за договором купівлі-продажу. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Підготуйте письмові відповіді на наступні запитання з посиланням на 
відповідне законодавство: 

2. Якими нормативно-правовими актами регулюється захист прав споживачів?  
3. Які джерела правового регулювання захисту прав споживачів вам відомі?  
4. Якими міжнародно-правовими принципами захисту прав споживачів 

керується наша держава? 
5. Назвіть складові системи державних органів, що здійснюють захист прав 

споживачів.  
6. Якими правами керуються виробники, продавці (постачальники), щодо 

забезпечення належної  якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої 
сировини?  

7. Перелічіть повноваження інших  органів  державної  виконавчої влади на яких 
покладено здійснення захисту прав споживачів. 

8. Які обов'язки службових осіб органів  державної виконавчої влади у сфері 
захисту прав споживачів? 

9. Яку відповідальність несуть службові особи органів  державної виконавчої 
влади з приводу порушення законодавства під час здійснення службових обов’язків?  

10. Які основні принципи державної політики у сфері підтвердження 
відповідальності?  

11. Які повноваження органів виконавчої влади у сфері підтвердження  
відповідності? 

12. Що є об’єктами  підтвердження відповідності? 
13. Які види відповідальності за порушення законодавства про захист прав 

споживачів ви знаєте? 
14. Яка відповідальність за порушення правил обов'язкової сертифікації виникає 

у виробника (продавця, виконавця) за порушення ним діючого законодавства?   
 

Теми рефератів 
1. Поняття якості товарів та її  додержання у господарських відносинах. 
2. Відповідальність за порушення законодавства про забезпечення якості 

продукції. 
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3. Розгляд спорів між підприємцем та споживачем про неякісну продукцію. 

Практичні завдання 
 Завдання 1 

 Громадянка Б. придбала в магазині канцтоварів головну книгу на прохання 
бухгалтера. Наступного дня вона дізналась, що помилилась і замість головної їй 
потрібна касова книга. Вона звернулася в магазин канцтоварів з приводу обміну, 
пред'явила чек, але продавець відмовив їй у грубій формі. 

Надайте громадянці Б. Консультацію. 
 Завдання 2          

 Громадянин В. придбав у продовольчому магазині продукти харчування - 
рибні консерви, прийшовши додому, він побачив, що термін придатності даних 
продуктів закінчився. До магазину громадянин В. прийшов через 2 дні, оскільки були 
вихідні, і висунув вимогу про обмін товару. Продавець відмовив, пославшись на те, 
що це приватний магазин. 

Чи правомірна відмова продавця? 
Література [2; 6; 42; 78–80; 87–89] 

 
Тема 10. Правове регулювання відносин суб’єктів господарювання щодо 

стандартизації та сертифікації 
 Відносини суб’єктів господарювання, пов’язані з діяльністю у сфері 

стандартизації та застосуванням її результатів.   
 Організація стандартизації. 
 Стандарти та їх застосування. 
 Інформаційне забезпечення та право власності на стандарти, кодекси усталеної 

практики та технічні умови.  
 Правові та організаційні засади підтвердження відповідності. 
 Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері.  
 Підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері. 
 Фінансування робіт із стандартизації та діяльності з підтвердженням 

відповідності.  
 Правові засади забезпечення якості та безпеки  харчових  продуктів і 

продовольчої сировини. 
 Вимоги щодо запобігання шкоді здоров’ю споживачів харчових продуктів і 

продовольчої сировини. 
 Державне регулювання якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої 

сировини.  
 Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання щодо 

забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини. 
 Відповідальність за порушення вимог законодавства щодо стандартизації та 

сертифікації.  
 Вилучення з обігу або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і 

супутніх матеріалів, що не відповідають встановленим вимогам.  
 Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації та сертифікації.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Коли почали створюватися національні та міжнародні організації зі 
стандартизації? 
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2. Назвати основні етапи розвитку стандартизації в країні. 
3. Які головні завдання у галузі стандартизації повинні вирішуватися в Україні? 
4. З якими науками пов'язана стандартизація? 
5. Як стандартизація пов'язана з товарознавством? 
6. Коли і ким було визначено поняття "стандартизація"? 
7. Що належить до об'єктів стандартизації? 
8. Які існують види стандартизації? 
9. Дайте визначення термінів "контроль" та "контроль якості". 
10. Які існують види контролю якості? 
11. Які основні етапи управління якістю продукції? 
12. Які основні етапи розвитку контролю якості? 
13. Які складові метрології як науки? 
14. Розкрийте структуру і напрями діяльності служби якості на великому 
підприємстві. 
15. Схарактеризуйте структуру системи сертифікації України. 
16. Назвіть основні завдання дослідних центрів (лабораторій). 
17. Перелічіть види діяльності, які здійснюють в системі сертифікації продукції. 
18. Назвіть та поясніть основні види та системи сертифікації. 
19. З якою метою здійснюється сертифікація продукції.  

 
Теми рефератів 

1. Органи державної і галузевої служби стандартизації. 
2. Об’єкти стандартизації. 
3. Категорії нормативних документів із стандартизації. 
4. Організація робіт із стандартизації. 
5. Вітчизняні системи стандартів. 
6. Розвиток контролю якості. 
7. Розробка методів оцінки якості продукції. 
8. Діяльність метрологічної служби по забезпеченню якості продукції. 
9. Основні положення державної системи сертифікації продукції. 
10. Види і системи сертифікації продукції. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
Приватний підприємець Гаспарян А. Р. подал заявку на підтвердження 

відповідності хурми свіжій, що постачається за контрактом рівними партіями.  
Яка форма підтвердження відповідності застосовується в даному випадку?  
Які документи повинні бути представлені в орган сертифікації? 
Обґрунтуйте відповідь. 
Завдання 2 
ТОВ «Андрійка» звернулося до Органу з сертифікації з заявою на проведення 

робіт з підтвердження відповідності салатів з морської капусти, що випускається 
серійно відповідно з розробленими та затвердженими Технічними умовами.  

Вкажіть, яка форма підтвердження відповідності  застосовується у даному 
випадку. 

Дайте обґрунтовану відповідь.  
Література [2; 6; 44; 78–80; 110] 
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Тема 11. Державне регулювання ринку цінних паперів 
Законодавство України про фондову біржу. Реєстрація цінних паперів.  

Проблемні питання та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.  
Контроль за діяльністю фондових бірж з боку Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. Правове положення, мета діяльності та повноваження 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особливості державного 
регулювання при створенні та  припиненні фондової біржі.  

 
Питання для самоконтролю 

1. Що таке фондова біржа? 
2. Схарактеризуйте правовий статус фондової біржі. 
3. Напрями розвитку і функціонування фондового ринку в Україні. 
4. Акціонерні товариства як суб'єкти фондового ринку. 
5. Фондовий ринок України, його організаційна структура й операційний 

механізм. 
6. Професійна діяльність на фондовому ринку. 
7. Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку та її роль у 

розвитку фінансового ринку України. 
8. Які можна назвати причини виникнення фондової біржі? Які функції вона 

виконує? 
 

Теми рефератів 
1. Поняття біржової організації.  
2. Права та обов'язки біржової організації. 
3. Ознаки, види та функції бірж.  
4. Поняття та види товарних бірж. 
5. Поняття та види біржових угод.  
6. Порядок укладення біржової угоди. Реєстрація біржових угод. 
7. Правила біржової торгівлі. Нормативне регулювання біржової торгівлі. 
8. Правовий статус фондової біржі. 
 

Практичні  завдання 
Завдання 1 
Акціонерне товариство вирішило зовсім не виплачувати дивідендів, щоб 

направити весь прибуток на розвиток виробництва. Правління вважало, що 
обов’язково сприятиме підвищенню курсу акцій, тому що вкладання коштів у 
розвиток товариства означає вкладання дивідендів в майбутньому. Але курс акцій 
товариства на фондовій біржі різко впав.  

Як Ви вважаєте, чому це відбулося? 
 
Завдання 2 
Зрозуміло, що на фондових біржах виграш одного учасника компенсується 

втратами інших учасників. Але ж існують групи фахівців, які спеціалізуються на грі з 
цінними паперами і живуть на доходи від цих операцій.  

Чи відбувається тут порушення рівної ймовірності виграшу та програшу? 
 

Література [2; 6; 13; 14; 29–31; 78–80] 
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 Тема 12. Правове регулювання інвестицій та інвестиційної діяльності 
 Державне регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової 

трансформації економіки. Правові проблеми управління інвестиційною діяльністю. 
Форми та види інвестиційної діяльності. Суб’єкти, правового регулювання їх 

права та обов’язки. Державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій. Гарантії 
у разі зміни законодавства. Гарантії щодо промислових вилучень, а також незаконних 
дій державних органів та їх посадових осіб. Гарантії в разі припинення інвестиційної 
діяльності.  

Державні гарантії щодо охорони прав іноземних інвесторів та  іноземних 
інвестицій. Гарантії переказу за кордон доходів, прибутків та інших коштів отриманих 
іноземним інвестором. 

Особливості правового регулювання інвестування за межі України. 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Правові концепції поняття інвестицій.  
2. Поняття інвестицій за законодавством України.  
3. Інвестиційне правовідношення: зміст та правова характеристика.  
4. Поняття та основні критерії за якими інвестиційне право можна визначити як 

галузь права.  
5. Характеристика джерел права, що регулюють інвестиційні право відношення.  
6. Правові основи здійснення та поняття інвестиційної діяльності.  
7. Правові форми здійснення інвестиційної діяльності.  
8. Характеристика об’єктів інвестиційної діяльності.  
9. Права та обов’язки суб’єктів інвестиційної діяльності.  
10. Поняття іноземних інвестицій та їх порівняльний аналіз з національними 

інвестиціями.  
11. Правові форми здійснення іноземних інвестицій.  
12. Гарантії захисту іноземних інвестицій: державні та міжнародні.  
13. Форма та зміст зовнішньоекономічного контракту за участю іноземного 

інвестора.  
14. Правове регулювання інвестування майнових цінностей за межі України.  
15. Інвестування за межі України у грошовій формі.  
16. Порядок відкриття резидентами України рахунків в іноземних банках. 

 
Теми рефератів 

1. Мета та особливості державного регулювання інвестиційної діяльності.  
2. Шляхи здійснення державного регулювання інвестиційної діяльності.  
3. Державна експертиза інвестиційних проектів.  
4. Державні гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
Запропонуйте заходи активізації інвестиційної діяльності у Вашому населеному 

пункті. Вивчіть розпорядження, рішення та ін. нормативно-правові документи 
місцевих органів влади, які сприяють цьому. 
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Завдання 2 
Які недоліки та переваги основних нормативних документів України, що 

регулюють інвестиційну діяльність? Складіть порівняльну таблицю на основі 
основних нормативних документів. 

 
Завдання 3 
Назвіть проблеми формування та акумулювання інвестиційних ресурсів 

підприємства в сучасних умовах. Проаналізуйте їх за ступенем важливості окремо для 
вітчизняного та іноземного інвесторів. Оформіть схематично. 

Література [2; 6; 26; 49; 75; 78–80; 107; 115] 
 
Тема 13. Правове регулювання приватизації державного майна  
Державно-правове регулювання та принципи правового регулювання процесами 

приватизації. 
Система прямого та опосередкованого контролю за здійсненням процесів 

приватизації.  
Антимонопольні вимоги  у процесі приватизації.  
Поняття приватизації державного та комунального майна. Правове регулювання 

приватизації державного майна. Державна програма приватизації: призначення, зміст, 
порядок і форма затвердження. 

Державні органи приватизації, їх правове становище. Порядок та механізм 
приватизації. Особливості приватизації в окремих сферах економіки. 

Державне управління при приватизації державного майна. Корпоративне 
управління: поняття та правове закріплення. Особливості корпоративного управління 
частками  державного майна. 

Управління майном державної власності. Договір на управління державним 
майном. Порядок проведення конкурсу на визначення уповноваженої особи  для 
виконання функцій управління. Відповідальність уповноваженої особи. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Розкрийте механізм приватизації державного майна в Україні.  
2. Які об’єкти нерухомого майна не підлягають приватизації?  
3. Назвіть основні органи приватизації нерухомого майна в Україні.  
4. Якими способами здійснюється приватизація державного майна в Україні?  
5. Що є об’єктами малої приватизації в Україні?  
6. Яким чином здійснюється підготовка об’єкта малої приватизації в Україні до 

продажу?  
7. Схарактеризуйте порядок приватизації державного та комунального майна 

шляхом викупу.  
8. Яким чином здійснюється порядок приватизації нерухомого майна за 

конкурсом?  
9. Визначте порядок приватизації нерухомого майна в Україні на аукціоні.  
10. Яким чином здійснюється порядок проведення аукціону?  
11. Визначте правові підстави та механізм приватизації земельних ділянок.  
12. Який існує порядок безоплатної приватизації земельних ділянок?  
13. Висвітліть характерні особливості безоплатної приватизації земельних 

ділянок.  
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14. Що належить до об’єктів приватизації житлового фонду? 

Теми рефератів 
1. Особливості правового регулювання об’єктів нерухомості.  
2. Загальні засади приватизації нерухомого майна.  
3. Державна програма приватизації нерухомого майна в Україні.  
4. Процес приватизації нерухомого майна в Україні: нормативно-правове 

забезпечення.  
5. Органи приватизації нерухомого майна в Україні.  
6. Процес приватизації державного (комунального) майна в Україні: основні 

етапи.  
  7. Порядок визначення переліків та об’єктів, що підлягають приватизації. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
АТ «НДІ Продпроект» було відмовлено як покупцю об'єкта приватизації у 

вигляді цілісного майнового комплексу підприємства «Укрпродбуд» на тій підставі, 
що 25% статутного фонду АТ належить державі. 

Чи правомірна зазначена відмова? 
Які особи не можуть бути покупцями об'єктів приватизації згідно з чинним 

законодавством України? 
 
Завдання 2 
Комунальне підприємство «Мисливець» виявило ініціативу щодо приватизації 

майнового комплексу по виготовленню шкіряних виробів, однак йому було 
відмовлено на тій підставі, що підприємства по виробництву шкіряних виробів не 
підлягають приватизації. 

Чи правомірна відмова в приватизації? 
Які об'єкти, згідно із законодавством України, не можуть бути приватизовані? 
Які особи не можуть бути покупцями об'єктів приватизації? 

Література [2; 6; 78–80] 
 
Тема 14. Правове регулювання промислової власності 
Поняття промислової власності як об’єкта державного управління та державного 

регулювання.  
Суб’єкти державного регулювання та державного управління у сфері 

промислової власності. 
Правове положення державного департаменту з справ інтелектуальної власності 

Міністерства освіти України, його повноваження. 
Винаходи і корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг,  

зазначення походження товарів як об’єкти правового регулювання у сфері 
промислової власності. Отримання прав та видача охоронних документів як сфера 
повноважень державних органів. 

Ліцензійні договори та договори на передачу права власності на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок, знаки для товарів і послуг.  

Охорона інших об’єктів промислової власності. 
Адміністративно-правові засоби захисту прав та законних інтересів суб’єктів 

промислової власності. 
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Боротьба з недобросовісною конкуренцією, як один із засобів забезпечення 

прав суб’єктів промислової власності. 
Загальна характеристика та основні напрями удосконалення правового 

регулювання у сфері промислової власності.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Перелічіть об'єкти, що охороняються патентним правом.  
2. Визначте поняття та ознаки винаходу.  
3. Визначте поняття і ознаки корисної моделі.  
4. Визначте поняття та ознаки промислового зразка.  
5. Реєстрація прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.  
6. Патентні ліцензії, їх види. 
7. Поняття патентного права і його предмет.  
8. Принципи патентно-правової охорони.  
9. Автори винаходів, корисних моделей, промислових зразків.  
10. Правове становище патентовласників.  
11. Особливості правового режиму секретних винаходів.  
12. Обмеження виключного права на винахід, корисну модель і промисловий 

зразок.  
13. Оформлення прав на об’єкти патентування. 
14. Поняття раціоналізаторської пропозиції.  
15. Поняття наукового відкриття.  
16. Об’єкт наукового відкриття.  
17. Співвідношення науково відкриття та винаходу. 

 
Теми рефератів 

 1. Результати творчої діяльності, що охороняються патентним правом.  
 2. Чинне законодавство про охорону патентних прав.  

3. Поняття та ознаки винаходу.  
4. Поняття і ознаки корисної моделі.  
5. Поняття та ознаки промислового зразка.  
6. Реєстрація прав на винахід, корисну модель і промисловий зразок.  
7. Розпорядження патентними правами.  
8. Патентний пошук. 

 
Практичні  завдання 

Завдання 1 
Після подачі заявки до Патентного відомства при проведенні експертизи 

патентоздатності винаходу з'ясувалося, що він відкрито демонструвався авторами на 
спеціалізованій торгово-промисловій виставці виробників.  

Чи може ця обставина бути підставою для відмови у видачі патенту на 
винахід?  

 
Завдання 2  
Перебираючи патентну документацію, вчений Іванов натрапив на патент 

"Симптоматичне лікування захворювань за допомогою осикової палички в момент 
повнолуння для відновлення цілісності енергетичної оболонки організму людини". 
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Наступний патент називався "Спосіб отримання екологічно чистого поля, що 
створюється природним джерелом без додаткових технічних засобів, для лікувального 
ефекту". Однак більш за все Іванову сподобався винахід під назвою "Пристрій для 
гармонізації навколишнього простору".  

Чи є в чинному законодавстві відповідальність за патентування та реалізацію 
подібних "способів" і "пристроїв"?  

На що видається патент: на ідею чи на технічний результат?  
Література [2; 6; 78–80] 

 
Тема 15. Податкове регулювання підприємницької діяльності 
Податки в системі державного регулювання і стимулювання господарської 

діяльності. Порядок встановлення податків. Принципи оподаткування. Види податків. 
Захист прав та інтересів суб’єктів господарської діяльності. Ставки податків.  

Бюджетна система України.  
Система податкового законодавства. Правове регулювання оподаткування 

прибутку підприємств. Державний контроль за додержанням податкового 
законодавства.  

Права і обов’язки платників податків.  
Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за порушення 

податкового законодавства. 
 
 

Питання для самоконтролю 
1. Схарактеризуйте податкове законодавство України. 
2. Які нормативні документи входять до складу податкового законодавства? 
3. Вкажіть ієрархічну структуру податкового законодавства України. 
4. Які відносини регулює Податковий кодекс України? 
5. Які відносини регулює Митний кодекс України? 
6. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами. 
7. Назвіть відмінності в нормативному регулюванні податкового та фінансового 
обліку. 
8. Назвіть основні принципи податкового законодавства України. 
9. Схарактеризуйте принципи оподаткування в Україні. 
10. Які повноваження має Верховна Рада України щодо питань оподаткування? 
11. Якими повноваженнями наділені місцеві органи влади щодо питань 
оподаткування? 
 

Теми рефератів 
1. Організація податкової системи. 
2. Податкова політика, її напрями і принципи реалізації. 
3. Державна податкова служба України: структура і функції основних інституцій. 
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової 
служби. 
5. Податок на прибуток підприємств: сутність, об’єкт, платники, ставки, порядок 
визначення доходів і витрат. 
6. Соціально-економічна сутність та призначення державного бюджету.  
7. Взаємозв’язок бюджету з іншими фінансовими планами.  
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8. Функції бюджету, його роль в соціально-економічному розвитку держави. 
9. Бюджетний механізм, характеристика його підсистем та організаційних форм.  
10. Методи, важелі та інструменти бюджетного регулювання. 
11. Бюджетна система: поняття, структура та принципи  побудови. 
12. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства. 
13. Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. 
14. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства. 
 

Практичні завдання 
Завдання 1  
У січні 2015 р. бухгалтер підприємства виявив помилку у розрахунку суми 

задекларованих доходів, що відображені у податковій декларації з податку на 
прибуток за 2014 р. Ця помилка призвела до заниження суми податкового 
зобов’язання на 20000 грн. 

Необхідно: визначити, яку суму штрафу має заплатити підприємство, якщо 
помилка буде виправлена самостійно шляхом подання уточнюючого розрахунка? 

 
Завдання 2 
25 січня 2015 р. контролюючі органи виявили помилку у розрахунку суми 

задекларованих витрат, що відображені у податковій декларації з податку на прибуток 
за 2014 р. Ця помилка призвела до заниження суми податкового зобов’язання на 7000 
грн. 

Необхідно визначити, яку суму штрафних санкцій має заплатити підприємство 
за результатами перевірки, проведеної контролюючими органами? 

 
Завдання 3 
За результатами документальної перевірки у серпні 2015 р. підприємство має 

заплатити штраф за заниження в червні 2015 р. податку на додану вартість на суму 
15000 грн. Податкове повідомлення було отримано платником податку 25 серпня 
2015 р. 

Необхідно визначити суму штрафу, що має сплатити підприємство. 
 

Література [2; 6; 7; 54; 56; 58; 59; 78–80; 85; 100; 102] 
 
Тема 16. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної 

діяльності  
Господарсько-торговельна діяльність поняття та види. 
Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту. 
Контрактація сільськогосподарської продукції.  Договірні відносини 

контрактації сільськогосподарської продукції.   
Правове регулювання енергопостачання. 
Правове регулювання біржової торгівлі. 
Правове регулювання оренди майна та лізингу. 
Відносин оренди державного та комунального майна.  
Лізинг у сфері господарювання.  
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Інші види господарсько-торговельної діяльності. Відносини міни (бартеру) у 

сфері господарювання. Регулювання  відносин,  що  випливають  із  зберігання товарів   
за   договором  складського  зберігання.  

  
Питання для самоконтролю 

1. Що таке господарсько-торговельна діяльність? 
2. Які є види господарсько-торговельної діяльності? 
3. Які є форми господарсько-торговельної діяльності? 
4. Які дії повинні вчинити суб’єкти господарювання з метою організації здійснення 

господарсько-торговельної діяльності? 
5. Хто має право здійснювати господарсько-торговельну діяльність? 
6. Які договори укладаються у сфері господарсько-торговельної діяльності? 
7. Хто може бути виконавцем за державним контрактом? 
8. Чим господарсько-торговельна діяльність відрізняється від діяльності у сфері 

надання послуг чи виконання робіт? 
9. Який порядок укладення договору на товарній біржі? 
10. Хто затверджує правила біржових торгів? 
11. Хто має право створити товарну біржу? 
12. Який порядок створення бірж? 
13. Як називаються учасники біржових торгів? 
14. Які є види біржових угод? 
15.  Коли біржова угода набуває чинності? 

 
Теми рефератів 

1. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності. 
2. Поняття, види та юридичні ознаки біржі. 
3. Види біржових угод. 
4. Правила біржової торгівлі. 
5. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
Регіональне відділення Фонду державного майна України уклало з малим 

підприємством договір купівлі-продажу пакета акцій публічного акціонерного 
товариства. Умовами договору передбачалося зобов'язання покупця протягом року з 
дня набуття чинності договором внести інвестиції на розвиток ПАТ та на  поповнення  
його обігових  коштів.  Протягом двох років МП придбало нове обладнання для ПАТ, 
зробило ремонт у приміщеннях, оновило автопарк. 

Через 2,5 роки регіональне відділення Фонду державного майна України 
звернулося до суду із позовом про розірвання договору купівлі-продажу пакета акцій, 
мотивуючи це тим, що МП не виконало умов договору щодо внесення інвестицій у 
грошовій формі. МП заперечувало проти позову, вказуючи, що договір купівлі-
продажу не містить санкцій за невиконання його умов щодо внесення інвестицій. До 
того ж договір не передбачає зобов'язання покупця щодо внесення інвестицій 
винятково у грошовій формі. 

Яким актом законодавства передбачений обов'язок покупця приватизованого 
підприємства вносити інвестиції винятково у грошовій формі?  
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Які санкції передбачаються за недотримання умов щодо інвестування 

приватизованих підприємств? 
Чи має значення відсутність у договорі купівлі-продажу застереження про 

можливість його розірвання у разі недотримання умов інвестування? 
Яке рішення має прийняти суд? 

Література [2; 6; 46; 78–80] 
 
Тема 17. Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері 

господарювання 
Нормативне регулювання агентської діяльності та агентських відносини. 
Поняття комерційного посередництва.  
Суб’єкти агентських відносин. 
Підстави виникнення агентських відносин. 
Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення агентського 

договору. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення комерційного посередництва  
2. Що таке агентська діяльність? 
3. Чи передбачено регулювання агентського договору Цивільним кодексом 

України? 
4. Як називаються сторони агентського договору? 
5. Яка форма агентського договору? 
6. Які істотні умови агентського договору? 
7. У яких випадках комерційних агент може бути звільнений від 

відповідальності за невиконання агентського договору? 
 

Теми рефератів 
1. Правове регулювання агентської діяльності та агентських відносини. 
2. Суб’єкти агентських відносин. 
3. Правові засади відповідальності за порушення агентського договору. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1  
Іванов В., не зареєструвавшись як фізична особа-підприємець, на підставі своїх 

власних дружніх стосунків з керівниками великих виробничих кооперативів 
допомагав останнім укладати господарські договори на реалізацію продукції. За свої 
послуги Іванов В. В. отримував винагороду.  

Чи виникли в цій ситуації агентські відносини? 
Як можна кваліфікувати дії Іванова В. та керівників великих виробничих 

кооперативів? 
Який порядок укладення агентського договору? 
Які можуть бути наслідки для Іванова В., якщо він і надалі буде здійснювати 

такий вид діяльності? 
Література [2; 6; 78–80] 
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Тема 18. Правове регулювання перевезення вантажів 
Перевезення вантажів як вид підприємницької діяльності. 
Суб'єкти відносин перевезення  вантажів.   
Відносини, що виникають з перевезення вантажів. 
Відповідальність перевізника за невиконання чи неналежне виконання умов 

договору. Прострочення доставки вантажу. Втрата, нестача, пошкодження вантажу.  
Особливості вирішення спорів щодо перевезень. 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення перевезення вантажу. 
2. Хто є суб’єктами відносин перевезення?  
3. Дайте визначення договору перевезення. 
4. Яка форма укладення договору перевезення? 
5. Які є види договорів перевезення? 
6. Яка відповідальність перевізника у разі невиконання договору перевезення? 
7. Які документи необхідно мати для перевезення вантажу? 
8. Які документи складають у разі пошкодження чи знищення вантажу? 
9. Які документи можуть бути складені при перевезенні залізничним 

транспортом?  
10. Дайте визначення договору транспортного експедирування. 

 
Теми рефератів 

1. Правове регулювання відносин у сфері перевезення вантажів. 
2. Суб’єктивний склад правовідносин у сфері перевезення вантажів. 
3. Вирішення спорів щодо перевезення вантажів. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
20 червня завод "Маяк" звернувся до суду із позовом до управління Південної 

залізниці про стягнення штрафу за невиконання прийнятих заявок на перевезення 
вантажів у лютому, березні і відшкодування збитків, завданих у вигляді сплаченої 
заводом неустойки за прострочення постачання продукції через неподання залізницею 
вагонів. 

Управління залізниці висунуло такі заперечення за позовом: 
1)  щодо стягнення штрафу за невиконання плану перевезень – позивачем 

порушено претензійний порядок. Розрахунок за належними сумами штрафу був 
повідомлений позивачу: за лютий – 6 березня, а за березень – 12 квітня. Претензія 
позивачем була заявлена тільки 20 травня, тобто з пропуском установленого терміну, 
у зв'язку з чим вона була повернута позивачу без розгляду; 

2) стягнення інших сум не передбачене законодавством, тому що вони становлять 
собою вимоги про відшкодування збитків, завданих позивачу за іншими 
зобов'язаннями. 

Завод наполягав на задоволенні своїх вимог, заявляючи, що чинне законодавство 
не встановлює терміну для пред'явлення претензії, а завдані збитки є наслідком 
невиконання залізницею прийнятих заявок на перевезення вантажів. 

Визначте правову природу цього виду договору. 
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Який порядок пред'явлення претензій у ситуації, що розглядається? Які строки 

позовної давності застосовують у цьому разі, з якого часу починається зазначений 
строк? 

Які особливості притягнення перевізника до цивільно-правової відповідальності? 
За яких умов це можливо? 

Завдання 2 
Обласне транспортно-експедиційне агентство уклало договір з архітектурним 

управлінням області на виконання допоміжних операцій, пов'язаних з перевезенням 
вантажів: оформлення накладних на вантажі, що відправляються, оформлення 
одержання вантажу, що прибув, проведення розрахунків з залізницею за перевезення, 
доставка вантажів на станцію відправлення і зі станції призначення. У березні 2013 р. 
на товарну станцію прибули вагони з вантажами для управління. Залізниця 
повідомила про це вантажоодержувача і зажадала негайно вивантажити вагони і 
вивезти вантаж зі станції, щоб звільнити під'їзні колії для вантажів, що прибувають на 
станцію для інших вантажоодержувачів. Архітектурне управління відмовилося 
вивозити вантажі, зазначивши, що за договором на транспортно-експедиційне 
обслуговування це має зробити транспортне агентство. Останнє виконало 
розвантаження і вивезло вантажі, але з порушенням встановлених термінів.  

Дайте загальну характеристику договору транспортної експедиції. 
Які права та обов'язки сторін за договором транспортної експедиції? 
Чи можливе притягнення до відповідальності транспортного агентства та за 

якою підставою? 
Література [2; 6; 78–80] 

 
Тема 19. Капітальне будівництво  
Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві. 
Загальні умови договорів підряду. 
Договір підряду на капітальне будівництво.  
Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення підрядних відносин у капітальному будівництві. 
2. Які є види підрядних відносин у капітальному будівництві. 
3. Який порядок здійснення господарської діяльності у сфері капітального 

будівництва? 
4.  Які договори можуть укладатися при капітальному будівництві? 
5. Дайте визначення договору на капітальне будівництво. 
6. Які істотні умови договору на капітальне будівництво? 
7. На підставі яких документів здійснюються розрахунки за договором підряду на 

капітальне будівництво? 
8. Якою буде відповідальність за порушення договору підряду на капітальне 

будівництво? 
Теми рефератів 

1. Правове регулювання відносин у сфері капітального будівництва. 
2. Правове регулювання договірних відносин у сфері комунального будівництва. 
3. Правові засади відповідальності за порушення договору підряду на капітальне 
будівництво. 
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Практичні завдання 

Завдання 1  
Будівельна компанія «Інвест-міськбуд»  виграла тендер на будівництво 

шістнадцятиповерхової будівлі за державні кошти для молодих сімей. Строк дії 
договору на капітальне будівництво – 5 років. Через 2 роки  після укладення договору 
на капітальне будівництво ліцензія  будівельної компанії була анульована через 
недотримання ліцензійних умов. Державна фінансова спеціалізована установа 
«Державний фонд сприяння молодіжного житлового будівництва» вирішила розірвати 
договір капітального будівництва із забудовником.  
 Чи можливо розірвати договір капітального будівництва при анулюванні ліцензії 
забудовника? 
 Який порядок укладення договору капітального будіництва? 
 Хто може бути забудовником за договором капітального будівництва, який 
фінасується за державні кошти? 
 Хто буде добудовувати будинок у цій ситуації, якщо договір капітального 
будівництва буде розірвано? 

Завдання 2 
Уклавши договір на капітальне будівництво, державне підприємство “Гермес” 

(замовник) перерахувало на рахунок будівельної компанії (виконавця)  200 тис. грн. За 
зазначеним договором будівельна компанія  повинна була упродовж одного року після 
перерахування коштів виконати роботу, однак через один місяць будівельна компанія 
відмовилася виконувати роботу, у зв’язку з тим, що в його штаті немає працівників 
відповідної кваліфікації. “Гермес” вимагав повернення подвійної суми від 
перерахованої, але будівельна компанія відмовилася виконати таку вимогу через те: 

1) що перерахована сума є не завдатком, а авансом; 
2) в нього є істотна причина для відмови від виконання такої роботи (в його штаті 
немає працівників відповідної кваліфікації). 
Вирішіть справу. 

Література [2; 6; 78–80] 
 

Тема 20. Правове регулювання інноваційної діяльності  
Поняття інноваційної діяльності.  
Види інноваційної діяльності.  
Нормативне регулювання відносин, що виникають у процесі здійснення 

інноваційної діяльності.  
Інвестування інноваційної діяльності. Форми інвестування інноваційної 

діяльності.   
Державне регулювання та державні гарантії інноваційної діяльності. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення  інноваційної діяльності та інновації.  
2. Який порядок інвестування інноваційної діяльності? 
3. Які можуть бути форми інвестування інноваційної діяльності? 
4. Які нормативно-правові акти регулюють порядок здійснення  інноваційної 
діяльності? 
5. Як називається договір, який укладається при здійсненні  інноваційної діяльності? 
6. Які істотні умови договору на створення і передачу науково-технічної продукції? 
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7. Що є предметом договору на передачу науково-технічної продукції. 
8. Визначте актуальні на сьогодні напрями інноваційної діяльності в Україні згідно із 
Законом України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні».  
9. Визначте напрями стратегії інноваційного розвитку України згідно із «Стратегією 
інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних 
викликів». 
10. Схарактеризуйте умови та імперативи переходу України на інноваційний шлях 
розвитку. 

 
Теми рефератів 

1. Поняття та зміст інноваційної діяльності. 
2. Нормативне регулювання інноваційної діяльності. 
3. Державні гарантії інноваційної діяльності. 

 
Практичні завдання 

Оцініть стан інноваційної діяльності в Україні. Які основні нормативно-правові 
акти регулюють її здійснення. Наведіть основні положення цих актів, які сприяють 
розвитку інноваційної діяльності. 

Література [2; 6; 56; 57; 60] 
 
Тема 21. Особливості правового регулювання фінансової діяльності  
Фінанси і банківська діяльність. Поняття фінансів суб’єктів господарювання. 

Поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання.  
Страхуванням у сфері господарювання.  
Недержавне управління  фінансовими  ринками,  біржові  операції  з фондовими   

цінностями,  інші  види  діяльності  (посередництво  у кредитуванні,  фінансові  
консультації,  діяльність,  пов'язана  з іноземною  валютою,  страхування вантажів,  
оцінювання страхового ризику та збитків, інші види допоміжної діяльності).  

Правовий статус банків. Організаційно-правові форми банків. Учасники банку.  
Державні банки. Кооперативні банки.  

Правове регулювання страхування у сфері господарювання. Суб'єкти страхової 
діяльності. 

Посередництво у здійсненні операцій  з цінними паперами. Фондова біржа.  
Правове регулювання аудиторської діяльності. Умови та порядок здійснення 

аудиторської діяльності, права та  обов'язки  аудиторів  та аудиторських організацій. 
Правовий статус та порядок діяльності Аудиторської  палати України.  
 

Питання для самоконтролю 
1. Що таке фінансова діяльність? 
2. Які є види фінансових послуг? 
3. Хто входить до складу  суб’єктів, що надають фінансові послуги? 
4. Який порядок надання фінансових послуг? 
5. Який порядок створення банку? 
6. Які є види банків? 
7. Який порядок отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності? 
8. Які договори можуть бути укладені при здійсненні банківської діяльності? 
9. Який порядок припинення діяльності банків? 
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10. Який порядок здійснення страхової діяльності? 
11. Який порядок створення страховика? 
12. Як називаються сторони за договором страхування? 
13. За яких умов страховик не буде здійснювати страхове відшкодування? 
14. Яким чином здійснюється ліквідація страховика? 
15. Як задовольняються вимоги кредиторів при банкрутстві страховика? 

Теми рефератів 
1. Поняття банку та банківської системи. 
2. Правовий статус Національного банку України. 
3. Поняття та види комерційних банків. 
4. Порядок кредитування. Принципи кредитування. 
 

 
Практичні завдання 

Завдання 1 
За кредитною угодою позичальник зобов'язувався сплатити 20 % від суми 

несвоєчасно повернутої позички за кожний день прострочки. Повернувши 75 % боргу, 
позичальник припустився тримісячної прострочки у поверненні залишкової частини 
боргу. У зв'язку з цим кредитор пред'явив позов до суду з вимогою стягнення решти 
суми боргу та передбаченої договором неустойки. 
Боржник, не заперечуючи  проти висунутих вимог щодо основної суми боргу, просив 
суд звільнити його від сплати неустойки, аргументуючи це тим, що розмір вимог, які 
пред'явив банк, у 15 разів перевищує суму залишку боргу, і що основна частина 
позички повернута у визначений сторонами термін. Боржник також посилався на 
виникнення у нього фінансових труднощів, пов'язаних зі зменшенням кількості 
замовлень на його продукцію. 

Як визначається законодавством кредитна угода? Які є види кредитів? 
Чи може суд зменшувати суму неустойки, що встановлена кредитним 

договором? 
Яке рішення має прийняти суд? 
Завдання 2 
Між закритим акціонерним товариством "Корпус" та акціонерним комерційним 

банком "Фінансовий кредит" було укладено кредитний договір, за яким АКБ надав 
ПрАТ кредит на суму 50 тис. грн. Окремо було укладено строкове зобов'язання, в 
якому передбачалося право кредитора самостійно (у безспірному порядку) списувати 
з рахунка позичальника суму кредиту та відсотків за користування ним при настанні 
строку платежу. ПрАТ в обумовлений строк кредит і відсотки за ним не повернуло, і 
АКБ за меморіальним ордером списав кошти з рахунка позичальника. Товариство 
звернулося до суду із позовом про визнання меморіального ордера таким, що не 
підлягає виконанню. 

Чи передбачена законодавством можливість встановлення в договорі безспірного 
порядку списання грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках? 

Яка правова природа строкового зобов'язання, укладеного між сторонами? Чи 
може таке зобов'язання вважатися розпорядженням (дорученням) власника коштів 
на їх списання? 

Яке рішення має прийняти суд? 
Література [1; 6; 18; 19; 27; 50; 53; 57; 61; 82] 
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Тема 22. Використання у господарській діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія)  
Правове регулювання відносин, пов'язаних з використанням у підприємницькій 

діяльності прав інших суб'єктів господарювання. Договір комерційної концесії. 
Комерційна субконцесія. Зміна та розірвання договору комерційної концесії. 

 
Питання для самоконтролю 

1. Схарактеризуйте права та обов'язки правоволодільця та користувача за 
договором комерційної концесії.  

2. Договір комерційної концесії.  
3. Договір комерційної субконцесії.  

 
Теми рефератів 

1. Правова характеристика договору комерційної концесії.  
2. Особливості предмета та правового становища сторін комерційної концесії.  
3. Загальні положення про спільну діяльність.  
4. Поняття та правове регулювання довірчого управління майном. 

 
Практичні завдання 

Завдання 1  
Фірма “Піцца-хат” уклала договір комерційної концесії з ПАТ “Індивідуал”, 

відповідно до якого останньому було надано право на користування комерційним 
найменуванням “Піцца-хат”, торговельною маркою, промисловим зразком, 
комерційним досвідом та діловою репутацією Фірми “Піцца-хат”. Користувач завдяки 
цьому налагодив досить вдалий бізнес. Розуміючи, що на ринку є можливість 
розширення сфери зазначеного бізнесу, ПАТ “Індивідуал” уклав договір комерційної 
субконцесії з ТОВ “Анжела”. Через певний час Фірма “Піцца-хат” у зв’язку з 
наявністю публікацій, що завдають шкоди діловій репутації, дізналася про укладення 
договору комерційної субконцесії. Як з’ясувалося, ТОВ “Анжела”, використовуючи 
торговельну марку та комерційне найменування “Піцца-хат”, реалізовувало неякісні 
товари і неналежним чином надавало послуги споживачам.  

Фірма “Піцца-хат” звернулася з позовом до ПАТ “Індивідуал” про дострокове 
розірвання договору комерційної концесії та відшкодування збитків, завданих ТОВ 
“Анжела”, аргументуючи тим, що користувач не мав права укладати договір 
комерційної субконцесії. ПАТ “Індивідуал” проти позову заперечував на підставі того, 
що оскільки збитки були завдані ТОВ “Анжела”, то саме воно повинне нести 
відповідальність. До того ж, на думку користувача, він міг укласти договір 
комерційної субконцесії, оскільки у договорі не було заборони на вчинення таких дій.  

Вирішіть справу по суті.  
Хто повинен відшкодовувати збитки правоволодільцю?  
Чи змінилося б рішення, якби договір комерційної субконцесії був укладений з 

дозволу правоволодільця?  
Які існують підстави та порядок припинення договору комерційної концесії?  



 33 
Завдання 2  
ПАТ “Монарх” уклало договір комерційної концесії з ТОВ “Черевичок”. 

Відповідно до умов договору ТОВ “Черевичок” було надано право користуватися 
комерційним найменуванням “Монарх”, винаходом, двома промисловими зразками, 
комерційним досвідом та діловою репутацією ПАТ “Монарх”. При цьому користувач 
мав можливість реалізувати як виготовлену правоволодільцем продукцію, так і 
самостійно виготовляти та реалізувати взуття під комерційним найменуванням 
“Монарх”.  

У процесі діяльності ТОВ “Черевичок” з’ясувалося, що певне взуття було 
реалізовано з недоліками. Споживачі звернулися з позовом безпосередньо до 
правоволодільця. Однак ПАТ “Монарх” вважає, що воно буде нести відповідальність 
лише за недоліки у взутті, виготовленому саме правоволодільцем. Що ж стосується 
недоліків взуття, виготовленого ТОВ “Черевичок” за договором комерційної концесії, 
то на думку ПАТ “Монарх”, відповідати перед споживачами повинен безпосередньо 
користувач.   

Вирішіть справу по суті.  
Яким чином визначається якість продукції, що виготовляється за договором 

комерційної концесії, і хто здійснює контроль за її дотриманням?  
Які існують підстави відповідальності правоволодільця за вимогами, що 

пред’являються до користувача?  
Чи є відмінність у відповідальності правоволодільця за вимогами, що 

пред’являються до користувача як продавця і як виробника продукції?   
Література [2; 6; 78–80] 

 
Тема 23. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  
Принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
Міжнародно-правові документи, що регулюють зовнішньоекономічну 

діяльність.  
Уповноважені державні органи у сфері регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 
Суб’єкти державного впливу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.  
Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Ліцензування та квотування як основні засоби забезпечення режиму 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливості адміністративної відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності.  

Спеціальні правові режими у зовнішньоекономічній діяльності  
Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон, порядок створення. 

Правове регулювання вільних економічних зон, управління вільними економічними 
зонами, особливості правового регулювання господарської діяльності у вільних 
економічних зонах, порядок ліквідації вільних економічних зон. Особливості 
правового режиму здійснення інвестиційної діяльності у вільних економічних зонах. 
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Питання для самоконтролю 

1.Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Які принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності? 
3. Як принцип суверенітету народу України у здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності співвідноситься з  принципом свободи  зовнішньоекономічного 
підприємництва? 

4. Хто може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність? 
5. За яких умов фізична особа має право здійснювати зовнішньоекономічну 

діяльність? 
6. Які є види зовнішньоекономічної діяльності? 
7. Який порядок державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності? 
8. Який порядок відкриття валютних рахунків суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності? 
9. Дайте визначення спеціальних (вільних) економічних зон. 
10. Які є види спеціальних (вільних) економічних зон? 
11. Чи доцільно  створювати спеціальні (вільні) економічні зони на території 

України? 
12. Хто може бути ініціатором створення спеціальної (вільної) економічної 

зони? 
13. Кому і які документи необхідно подати при створенні спеціальних (вільних) 

економічних зон? 
14. Які створюються органи управління та державного регулювання діяльності 

спеціальної (вільної) економічної зони? 
15. Які функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої 

державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними 
зонами? 

16. Які ви знаєте інші види спеціальних режимів господарської діяльності? 
17. Який порядок здійснення господарської діяльності у виключній  (морській) 

економічній зоні України?  
18. Який порядок здійснення господарської діяльності на державному кордоні 

України?  
19. Який порядок здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та 

інших охоронних зонах? 
20. Який порядок здійснення господарської діяльності на територіях і об'єктах, 

що особливо охороняються? 
21. Який порядок здійснення господарської діяльності на території 

пріоритетного розвитку? 
22. Який порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного 

стану? 
23. Який порядок здійснення господарської діяльності в надзвичайній 

екологічній ситуації? 
24. Який порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану? 

 
Теми рефератів 

 1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 
 2. Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
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4. Способи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
5. Поняття та особливості зовнішньоекономічних договорів. 
6. Проблеми створення спеціальної (вільної) економічної зони. 
7. Функції та повноваження місцевих Рад народних депутатів та місцевої 

державної адміністрації щодо управління спеціальними (вільними) економічними 
зонами. 

8. Виключна (морська) економічна зона України. 
9. Здійснення господарської діяльності на державному кордоні України.  
10. Здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших 

охоронних зонах. 
 

Практичні  завдання 
Завдання 1  
Між ОАО «Metall Handle» та Acel JSC 1 листопада 2011 р. було укладено договір 

купівлі-продажу 370 наборів металевих деталей (надалі – Договір), за яким продавець 
продає, а покупець купує товари на умовах FCA відповідно до INCOTERMS-2000.  
Відповідно до п.3.2. Договору ОАО «Metall Handle» повинен оплатити товари 100 % 
передплатою протягом 5 днів з дня видачі комерційного рахунка-фактури. 07.11.2011 
р. ОАО «Metall Handle» зробив 100 % передплату на замовлені товари відповідно до 
п. 3.2 ст. (рахунок-фактура від 07.11.2011 р.)  

16. 11.2011 р. автомобільний транспорт перевізника «Blitz Cargo LLC» прибув 
на склад ОАО «Metall Handle». При розвантаженні товарів техніка ОАО «Metall 
Handle» завдала значної шкоди транспорту перевізника «Blitz Cargo LLC», у зв’язку з 
чим перевізник «Blitz Cargo LLC» зупинив розвантаження товарів, повідомивши ОАО 
«Metall Handle» листом від 16 листопада 2011 р.  Перевізник аргументував це тим, що 
договором між Перевізником та Відповідачем передбачено, що останній має право 
притримання вантажу до отримання повної компенсації, якщо вантаж, що перевозився 
завдав шкоди транспортним засобам перевізника. Попри те, що шкода була заподіяна 
лише одному автотранспортному засобу перевізника, розвантаження було зупинено за 
всіма транспортними засобами.  

16.11.2011р.  перевізник надіслав листа ОАО «Metall Handle» про те, що сума 
завданої шкоди, визначена експертом, становить 14 000 євро. ОАО «Metall Handle» 
проти зазначеної суми не заперечував та 16.11.2011р. надіслав листа перевізнику про 
те, що компанія готова відшкодувати заподіянні збитки. Для цього необхідно надати 
необхідні для оплати зазначеної суми документи (позовну заяву та рахунок-фактуру). 
17.11.2011 р. на адресу ОАО «Metall Handle» надійшов лист про те, що в договорі 
перевезення, укладеному між Acel JSC та Перевізником зазначено, що компенсація 
сплачується в подвійному розмірі від суми, визначеної експертом, тобто повинно бути 
сплачено 28000 євро. 18.11.2011р. ОАО «Metall Handle» оплатив виписану рахунок-
фактуру.  
Однак 26.11.2011р. ОАО «Metall Handle» вирішив розірвати договір та вимагати 
повернення всіх сплачених сум. 
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Схарактеризуйте умову постачання FCA згідно з Інкотермс. Хто зобов’язаний 

за умовами договору FCA укладати договори перевезення? Хто несе ризик 
випадкового пошкодження транспортного засобу перевізника у цій ситуації? Як 
вирішити спір? Чи будуть повернуті кошти, сплачені покупцем? 

Завдання 2 
На території Черкаської області була створена вільна економічна зона. 

Основним видом діяльності суб’єктів господарювання, для яких були створені 
сприятливі умови  господарювання, була туристична діяльність. Через рік після того, 
як була створена вільна економічна зона, приватний підприємець з Київської області 
вирішив створити на території Черкаської області туристично-розважальний 
комплекс, однак органи державної реєстрації відмовили приватному підприємцю у 
наданні дозволу на здійснення туристичної діяльності на території Черкащини, тому 
що він цю діяльність здійснює на території Черкаської області не постійно.  
Хто має право здійснювати господарську діяльність в спеціальній (вільній) 

економічній зоні? Який порядок реєстрації суб’єктів господарювання в спеціальній 
(вільній) економічній зоні? Чи правомірна відмова органів державної влади в цій 
ситуації? 

Література [2; 6; 78–80] 
 
Тема 24. Правове регулювання іноземних інвестицій  
Форми іноземних інвестицій. Поняття іноземних інвестицій та іноземного 

інвестора. Форми іноземних інвестицій. Правове регулювання діяльності підприємств 
з іноземними інвестиціями. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними 
інвестиціями. Оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями. Державна 
реєстрація підприємств з іноземними інвестиціями. Державне регулювання іноземного 
інвестування. Обкладення митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного 
інвестора. Додаткові гарантії держави щодо забезпечення та захисту прав іноземних 
інвесторів. 

Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація іноземних 
інвестицій та договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю 
іноземного інвестора. Система та правовий статус органів державного управління 
інвестиційною діяльністю в Україні. 
 

 
Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення інвестиційній діяльності.  
2. Який порядок ведення інвестиційної діяльності за законодавством України? 
3. Дайте визначення іноземних інвестицій. 
4. Які є форми іноземних інвестицій? 
5. Які є види іноземних інвестицій? 
6. Який порядок державної реєстрації іноземних інвестицій? 
7. Який порядок правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються 

за концесійними  договорами? 
8. Які гарантії та компенсації надає Україна іноземним інвесторам? 

Теми рефератів 
 1. Гарантії та компенсації іноземним інвесторам. 

2. Державна реєстрація іноземних інвестицій. 
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3. Правовий статус органів державного управління інвестиційною діяльністю 

в Україні. 
 

Практичні  завдання 
Завдання 1 

Іноземне підприємство було створене за рахунок інвестицій громадянина Франції. 
Через рік було виявлено, що громадянин Франції подав неправдиві відомості щодо 
походження інвестицій. Державна податкова служба подала заяву до суду про 
скасування державної реєстрації іноземного підприємства. 

Який порядок створення іноземного підприємства? 
Який порядок залучення іноземних інвестицій в Україну? 
Який порядок скасування державної реєстрації іноземного підприємства? 
Яка доля іноземних інвестицій, якщо скасовується державна реєстрація 

іноземного підприємства? 
 
Завдання 2 
Розробіть проект Статуту підприємства з іноземними інвестиціями. 

Література [2; 6; 49; 74; 78–80] 
 

Тема 25. Відповідальність та порядок захисту  прав суб’єктів 
підприємництва 

Цілі застосування юридичної відповідальності. Принципи та підстави 
відповідальності. 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.  
Класифікація господарсько-правових санкцій.  
Види оперативно-господарських санкцій та господарсько-управлінських 

санкцій. 
Адміністративні правопорушення при здійсненні підприємницької діяльності як 

підстава адміністративної відповідальності.  
Господарсько-адміністративні штрафи як вид господарсько-правових санкцій: 

поняття, сфера застосування, форми, механізм реалізації. 
Конфіскація як вид господарсько-правових санкцій: поняття, порядок 

застосування. 
Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у сфері підприємницької 

діяльності. Загальна характеристика основного складу злочину у сфері здійснення 
господарської діяльності. 

Судовий захист прав підприємців. 
Особливості захисту прав підприємців господарськими судами. 
Передумови захисту прав та інтересів підприємців в господарському суді. 
Досудовий порядок урегулювання господарських спорів. Підвідомчість 

господарських спорів і компетенція господарських судів щодо їх вирішення.  
Забезпечення прав та інтересів підприємців органами нотаріату.  Роль нотаріату 

в умовах формування ринкових відносин. Особливості нотаріального захисту прав та 
інтересів підприємців.  Вчинення нотаріальних дій. Правила вчинення нотаріальних 
дій. Посвідчення угод. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів. Вчинення 
виконавчих написів, протестів векселів тощо. 
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Питання для самоконтролю 
1. Дайте визначення поняття «господарська відповідальність». 
2. Що таке господарське правопорушення? 
3. Які є види господарських правопорушень? 
4. Назвіть характерні ознаки господарсько-правової відповідальності.  
5. У яких межах відповідають за зобов’язання товариства вкладники 

командитного товариства? 
6. Що таке санкція в господарському праві? 
7. Які є види санкцій в господарському праві? 
8. Які санкції належать до оперативно-господарських санкцій? 
9. З чого складаються збитки? 
10. Якими документами підтверджується розмір збитків? 
11. Що таке адміністративно-господарські санкції? 
12. Хто має право накладати адміністративно-господарські санкції? 
13. У яких нормативно-правових актах передбачені адміністративно-

господарські санкції? 
14. Хто має право застосовувати оперативно-господарські санкції? 
15. Які є санкції за порушення антимонопольного законодавства? 

 
Теми рефератів 

1.Поняття відповідальності і санкції в господарському праві.  
2. Види санкцій в господарському праві. 
3. Оперативно-господарські санкції. 
4.Адміністративно-господарські санкції. 
5. Межі господарсько-правової відповідальності.  
6.Звільнення від відповідальності в господарському праві.  

 
Практичні завдання 

Завдання 1  
ТОВ звернулось до суду з позовом про стягнення з районної податкової інспекції 

20 тис. грн збитків в вигляді упущеної вигоди. У судовому засіданні було 
встановлено, що через неправомірні дії співробітника ДПІ району ТОВ були завдані 
збитки, але добровільно відшкодувати ці збитки ДПІ відмовилася, посилаючись на 
неможливість їх відшкодування за рахунок бюджетної організації, якою є ДПІ.  

Чи підлягають відшкодуванню збитки у вигляді упущеної вигоди? 
Чи передбачена законодавством можливість відшкодування збитків податковим 

органом за незаконні дії його працівників? Чи несуть якусь відповідальність 
працівники податкового органу? 

Чи підлягає позов задоволенню? 
 
Завдання 2  
Товариство з обмеженою відповідальністю "Парма" уклало із підприємством 

"Діалог" договір, за яким ТОВ зобов'язувалось протягом двох днів з дня підписання 
договору перевезти та встановити обладнання, що належало підприємству "Діалог". 
Зазначене обладнання протягом обумовленого терміну перевезене та встановлене не 
було, внаслідок чого підприємству було завдано збитків у вигляді упущеної вигоди від 
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несвоєчасного початку роботи обладнання. ТОВ "Парма" збитки відшкодовувати 
відмовилось. Підприємство "Діалог" подало позов до господарського суду про 
стягнення з товариства суми збитків у вигляді упущеної вигоди, а також суми 
моральної шкоди, заподіяної неналежним виконанням ТОВ договірного зобов'язання.  

Що розуміє законодавство під терміном "збитки"?  
Чи підпадає упущена вигода під це визначення? 
Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода, спричинена неналежним виконанням 

стороною договірного зобов'язання? 
Яке рішення має прийняти господарський суд? 

Література [2; 6; 78–80] 
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