
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Західнодонбаський інститут 
  

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки та права 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Господарське право 
  

  

спеціальності:                         081 Право                                                         
  

освітнього рівня:                    перший (бакалаврський)                                 
  

освітньої програми:               Право                                                                 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Затверджено 
 Науково-методичною радою 
 Західнодонбаського інституту 
 ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 
 від 25 червня 2020 р. 
  

  



2 

 

1. Опис навчальної дисципліни «Господарське право» 

 

 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 8 

Галузь знань 

_08 Право______  

(шифр і назва) 
нормативна 

Спеціальність: 

081 Право 

(шифр і назва) 

Модулів – 2 

 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 5 3-й д.ф.н. 3-й з.ф.н. 

                     (назва) Семестр 

Загальна кількість 

годин –240 

5-6-й 5-6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –3-4 

самостійної роботи 

студента –5 

Ступінь вищої освіти: 

 

бакалавр 

60 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 12 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

160 год. 212 год. 

Оглядові лекції  

2/2 

Вид контролю:  

екзам.6 сем. 

залік 5 сем. 

екзам.6 сем. 

Залік 5 сем. 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна “Господарське право України” є фундаментальною навчальною 

дисципліною, яка викладається в усіх вищих навчальних закладах юридичного напряму. Вона 

ґрунтується на знаннях, що отримали студенти при вивченні навчальних дисциплін “Теорія 

держави і права”, “Римське приватне право” та пов’язана із вивченням дисциплін “Цивільне 

право України”, “Господарсько-процесуальне право України”, “Земельне право України”, 

“Міжнародне приватне право”. 

Завданням курсу “Господарське право України” є: 

-  формування уявлень про предмет господарського права (сприйняття та 

нагромадження інформації; збагачення знань з господарського права); 

-  формування господарсько-правових понять (збагачення словника господарсько-

правових термінів; оволодіння прийомами групування, класифікації й узагальнення знань у 

предметах і явищах господарського права); 

-  оперування господарсько-правовими знаннями, уміннями і поняттями в 

практичній діяльності (навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових знань у 

самостійній практичній діяльності; навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових 

знань у самостійній науково-практичній діяльності). 

Метою курсу є досягнення всебічного глибокого розуміння студентами природи і 

сутності господарсько-правових відносин, підготовка до практичної діяльності 

висококваліфікованих фахівців. 

Після вивчення курсу студенти повинні:  

-  вміти продовжувати процес вивчення господарського права як галузі права, 

галузі законодавства, науки і навчального курсу самостійно; 

-  мати навички практичної роботи, розуміти зміст нормативних актів і 

застосовувати норми права до конкретних життєвих ситуацій; 

-  мати навички науково-дослідної роботи в галузі господарського права. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістовних модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

У тому числі ус

ьо

го 

У тому числі 
л п л і с.р л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль І.  Вступ до господарського права  

Тема 1. Поняття 

господарського права  

12 4    8 13 1    12 

Тема 2 Джерела 

господарського права. 

Господарське законодавство  

14 2 2   10 15  1   14 

Разом за змістовним модулем 1 26 6 2   18 28 1 1   26 

Змістовий модуль 2. Суб’єкти господарських правовідносин  

Тема 3 Загальна 

характеристика суб’єктів 

господарських правовідносин  

12 4    8 15 1    14 

Тема 4. Правовий статус 

підприємств  

12 4    8 16 1 1   14 

Тема 5. Правовий статус 

господарських товариств  

8 2    6 14 1 1   12 

Тема 6. Правове становище 

індивідуальних підприємців 

та інших: суб’єктів 

господарювання  

12 2 2   8 16 1 1   14 

Разом за змістовним модулем 2 44 12 2   30 61 4 3   54 

Змістовий модуль 3. Майнова основа господарювання  

Тема 7. Правове регулювання 

майнових відносин у сфері 

господарювання  

14 4    10 14 1 1   12 

Тема 8. Зобов’язальні 

відносини у сфері 

господарювання  

18 4 4   10 20 1 1   18 

Тема 9. Основні види 

господарських договорів  

20 6 4   10 20 1 1   18 

Разом за змістовним модулем 3 52 14 8   30 54 3 3   48 

Змістовий модуль 4 .  Відповідальність у господарському праві  

Тема 10. Господарсько-

правова відповідальність  

12 2 2   8 14 1 1   12 

Тема 11. Банкрутство як 

інститут господарського 

права  

14 4 2   8 11 1    10 

Тема 12. Судові процедури, що 

застосовуються до боржника 

в процесі провадження у 

справі про банкрутство  

14 4    10 11 1    10 

Тема 13. Правове регулювання 

економічної конкуренції  

14 4 2   8 11 1    10 

Разом за змістовним модулем 4 54 14 6   34 47 4 1   42 

Змістовий модуль 5 .  Особливості правового регулювання окремих видів 

господарських відносин  

Тема 14. Правове регулювання 

біржової діяльності  

10 2    8 13 1    12 
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Тема 15. Правове регулювання 

інвестиційної діяльності  

10 2    8 13  1   12 

Тема 16.  Правове 

забезпечення інноваційної 

діяльності  

10 2    8 13  1   12 

Тема 17. Правове 

регулювання фінансової  

діяльності  

10 2    8 13  1   12 

Тема 18. 

Зовнішньоекономічна діяль -

ність  

12 2 2   8 13  1   12 

Тема 19. Спеціальні режими 

господарювання  

10 2    8 13 1    12 

Разом за змістовним модулем 5 62 12 2   48 78 2 4   72 

Оглядові лекції 2 2     2 2     

Усього годин 240 60 20   160 240 1

6 

12   212 

 

 



6 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль І. Вступ до господарського права 

 

Тема 1. Поняття господарського права 

Поняття господарського права як галузі права. Предмет господарського права. 

Поняття, ознаки та принципи здійснення господарської діяльності. 

Види господарської діяльності. 

Поняття і види відносин, що регулюються господарським правом. 

Особливості господарсько-виробничих, організаційно-господарських та 

внутрішньогосподарських відносин. 

Методи правового регулювання господарських відносин. 

Відмежування господарських відносин від інших видів відносин. 

Господарське право як галузь правової науки. Теоретичні напрями та завдання науки 

господарського права. 

Поняття і система господарського права як навчальної дисципліни. 

Тема 2. Джерела господарського права. Господарське законодавство 

Поняття і види джерел господарського права. 

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Поняття і співвідношення 

імперативних і диспозитивних норм у господарсько-правовому регулюванні. 

Система господарського права України. Конституційні засади правопорядку у сфері 

господарювання. Господарський кодекс як основне джерело господарського права. Система 

господарського кодексу. 

Закони і підзаконні нормативні акти як джерела господарського права. Відомчі та 

регіональні нормативні акти. 

Локальні акти суб’єктів господарювання. 

Звичаї ділового обороту та правила професійної етики у конкуренції як джерела 

господарського права. 

Значення актів Конституційного суду України, вищих судових органів і судової 

практики. 

Офіційне опублікування нормативних актів і його значення. Дія господарського 

законодавства у часі, в просторі та за колом осіб. 

Питання вдосконалення господарського законодавства. 

 

Змістовий модуль II. Суб’єкти господарських правовідносин 

 

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин 

Учасники відносин у сфері господарювання. 

Поняття, ознаки, види суб’єктів господарського права. 

Господарська правосуб’єктність та господарська компетенція. 

Організаційно-правова форма суб’єкта господарювання. 

Створення суб’єктів господарювання. Правове значення державної реєстрації. 

Права та обов’язки суб’єктів господарювання. 

Припинення суб’єктів господарювання. 

Тема 4. Правовий статус підприємств 

Поняття підприємства та його основні ознаки. 

Види та організаційно-правові форми підприємств. Організаційні, управлінські та 

майнові відносини у підприємстві. 

Державні та комунальні підприємства. 

Казенні підприємства. Виробничий кооператив. 

Приватне підприємство. Іноземне підприємство. Підприємство з іноземними 

інвестиціями. 

Асоційовані підприємства. Дочірні підприємства. 

Тема 5. Правовий статус господарських товариств 

Поняття господарського товариства. Види товариств. 

Засновники та учасники товариства. Права учасників товариства. Фонди та прибуток 
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господарських товариств. 

Законодавство про господарські товариства. Загальні та спеціальні нормативні акти. 

Локальні нормативні акти. 

Акціонерне товариство: поняття, види. Порядок створення акціонерних товариств. 

Статутний фонд акціонерного товариства. Майно і майнові права в акціонерному товаристві. 

Акція: поняття, види. Придбання та підписка на акції. Правовий режим дивідендів. Основні 

принципи організації управління акціонерним товариством. Порядок скликання загальних 

зборів, їх правомочність та компетенція. Виконавчо-контролюючі органи акціонерного 

товариства, розподіл повноважень між ними. 

Поняття товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою 

відповідальністю. Статутний фонд товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з 

додатковою відповідальністю. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю та 

товариства з додатковою відповідальністю. Вихід та відступлення частки учасника товариства з 

обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю. 

Повне та командитне товариство. Правовий статус учасників. Управління повним 

товариством. Управління справами командитного товариства. Припинення діяльності 

командитного товариства. 

Тема 6. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб’єктів 

господарювання 

Поняття приватного підприємця як суб’єкта господарського права. Правова база 

регулювання діяльності фізичних осіб-підприємців. Обмеження конституційного права на 

здійснення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем: правові аспекти. 

Поняття кредитної спілки у сфері господарювання. Організаційні засади створення, 

управління та порядок припинення діяльності кредитних спілок. Члени кредитної спілки, їх 

права та обов’язки. 

Фермерське господарство: поняття, правовий статус. Особливості діяльності 

фермерського господарства. Державна підтримка фермерських господарств. 

Поняття особистого селянське господарства. Облік особистих селянських господарств. 

Права та обов’язки членів селянського господарства. 

Поняття та господарська діяльність благодійних та інших неприбуткових організацій. 

Відмінність філії від представництва. Відносини між юридичною особою та її 

відокремленими підмодулями. 

Господарські об’єднання: поняття, функції, особливості правового становища. Види 

господарських об’єднань. Органи управління господарського об’єднання. Права учасників 

господарських об’єднань. Промислово-фінансові групи як особливий різновид господарського 

об’єднання. 

 

Змістовий модуль III. Майнова основа господарювання 

 

Тема 7. Правове регулювання майнових відносин у сфері господарювання 

Правове регулювання відносин власності у сфері економіки. Майно у сфері 

господарювання. 

Поняття основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів. Джерела формування 

майна суб’єктів господарювання. 

Право власності — основне речове право у сфері господарювання: поняття та зміст. 

Правовий режим публічних форм власності (право державної та комунальної власності). Право 

приватної власності. Право колективної власності. 

Поняття та законодавство про приватизацію. Цілі, пріоритети і принципи приватизації. 

Суб’єкти та об’єкти приватизації. Об’єкти, що мають загальнодержавне значення. Порядок і 

способи приватизації. Особливості приватизації майна, зданого в оренду. Відповідальність за 

порушення законодавства про приватизацію. 

Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Використання прав 

інтелектуальної власності у сфері господарювання. Правовий режим цінних паперів у 

господарській діяльності. 

Поняття та загальні засади здійснення корпоративних прав. 

Похідні від права власності правові титули майна суб’єктів господарювання. Право 
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господарського відання. Право оперативного управління. Право оперативного використання 

майна. Оренда (користування). Право довірчої власності. 

Тема 8. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання 

Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань. Види господарських 

зобов’язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, 

публічні. Виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання господарських 

зобов’язань. Недійсність господарського зобов’язання. Припинення господарських зобов’язань. 

Поняття та ознаки господарського договору. Функції господарського договору. 

Класифікація господарських договорів. Типові і при- мірні господарські договори. Форма 

господарського договору. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. 

Особливості укладання окремих видів господарських договорів. Істотні умови господарського 

договору. 

Тема 9. Основні види господарських договорів 

Договори на реалізацію майна. Поставка: предмет, сторони, істотні умови договору. 

Особливі умови поставок. Будівельні поставки. Контрактація сільськогосподарської продукції: 

поняття особливості укладання та виконання договору. Енергопостачання: предмет, сторони, 

істотні умови договору. Правила користування енергією. Правове регулювання договору міни. 

Підрядні договори. Поняття та види підрядних договорів у господарській діяльності. 

Суб’єктний склад підрядних договорів. Умови укладання та виконання підрядних договорів. 

Договори на користування чужим майном. Поняття оренди. Об’єкти орендних 

правовідносин. Орендарі і орендодавці. Порядок укладення договору оренди. Істотні умови 

договору оренди. Суборенда. Підстави припинення договору оренди. Наслідки припинення 

договору оренди. Особливості правового регулювання оренди державного та комунального 

майна. Підстави відмови у передачі в оренду об’єктів. Характеристика лізингу як форми 

оренди. Види лізингу. Проблеми правового забезпечення лізингових операцій. 

Транспортні договори. Поняття та види транспортних договорів. Транспортне 

законодавство. Учасники договірних відносин у сфері транспорту. Договір на перевезення 

вантажів. Договір чартеру. Договір транспортного експедирування. 

 

Змістовий модуль IV. Відповідальність у господарському праві 

 

Тема 10. Господарсько-правова відповідальність 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-правової 

відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Господарське 

правопорушення. 

Досудовий та судовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 

Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Форми 

господарсько-правової відповідальності. Штрафні та оперативно-господарські санкції: розмір, 

порядок застосування. Адміністративно-господарські санкції: види, строки застосування, 

гарантії прав суб’єктів господарювання у разі неправомірного застосування. 

Тема 11. Банкрутство як інститут господарського права 

Поняття та ознаки банкрутства. Законодавство про банкрутство. Прогнозування 

банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Підстави для застосування процедури банкрутства. 

Практика застосування законодавства про банкрутство. Характеристика стадій 

провадження у справах про банкрутство. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість 

задоволення претензій кредиторів. Порядок припинення справи про банкрутство. Облік 

банкрутства. 

Тема 12. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство 

Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження 

справи про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про 

банкрутство. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Мирова угода як 

судова процедура у справі про банкрутство. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. 

Тема 13. Правове регулювання економічної конкуренції 

Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Законодавча база 

регулювання економічної конкуренції. Правові засади державного регулювання економічної 
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конкуренції. 

Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень. Основні види 

порушень у сфері конкуренції. 

Розгляд справ про порушення законодавства України про захист економічної 

конкуренції. Органи, які уповноважені розглядати справи про порушення законодавства 

України про захист економічної конкуренції. 

Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. 

 

Змістовий модуль V. Особливості правового регулювання окремих видів господарських 

відносин 

 
Тема 14. Правове регулювання біржової діяльності 

Поняття, ознаки та види бірж. Фондові та товарні біржі. Функції та принципи діяльності 

біржі. Права та обов’язки учасників бірж. 

Поняття та види біржових угод. Правила біржової торгівлі. Біржові брокери. Процедура 

проведення біржових торгів. 

Особливі умови припинення діяльності бірж. 

Тема 15. Правове регулювання інвестиційної діяльності 

Поняття інвестиції, інвестиційної діяльності. Законодавче регулювання інвестиційної 

діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Ш  

Особливості визначення кола суб’єктів інвестиційної діяльності: учасники та інвестори 

інвестиційного процесу. Види правових режимів для іноземних суб’єктів господарської 

діяльності. Характеристика національного, спеціального режиму, режиму найбільшого сприян-

ня. Види та функції державних гарантій прав іноземних інвесторів на території України. 

Характеристика об’єктів інвестування: основні та оборотні кошти підприємств, цінні 

папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, об’єкти інтелектуальної власності 

та інші майнові права. Об’єкти, в які заборонено вкладати інвестиційні кошти. 

Поняття та види інвестиційних договорів. Специфічний предмет та мета інвестиційного 

договору. Зміст інвестиційного договору: істотні та звичайні умови. Форми інвестиційного 

договору. Модифікації письмової форми інвестиційного договору. 

Тема 16. Правове забезпечення інноваційної діяльності 

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Інноваційний проект, продукт та 

продукція. Суб’єкти та об’єкти інноваційної діяльності. Державне регулювання у сфері 

інноваційної діяльності. Інноваційні правовідносини. Заходи щодо стимулювання інноваційної 

діяльності. 

Тема 17. Правове регулювання фінансової діяльності 

Поняття та види фінансової діяльності. Поняття фінансової установи. Умови створення 

та діяльності фінансових установ.Поняття та ознаки банківської діяльності. Вимоги встановлені 

для здійснення банківської діяльності. Банк як суб’єкт господарювання. Види банків. 

Поняття страхування у сфері господарювання. Суб’єкти та об’єкти страхової діяльності. 

Товариства взаємного страхування. Договір страхування. Умови забезпечення 

платоспроможності страховиків. 

Аудиторська діяльність: поняття, порядок здіснення. Аудиторська палата України та її 

повноваження. 

Тема 18. Зовнішньоекономічна діяльність 

Законодавство про зовнішньоекономічну діяльність. Право підприємств на 

зовнішньоекономічну діяльність. Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Види 

зовнішньоекономічної діяльності. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Реєстрація 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні угоди. Форми та умови зовнішньоекономічних договорів. 

Міжнародні правила щодо тлумачення термінів “ІНКОТЕРМС”. 

Посередники в міжнародній торгівлі. Види посередників: звичайні посередники, 

повірені, комісіонери, консигнатори, торгові агенти, збутові посередники. Агент, який прийняв 

на себе делькредере. Агент з виключними правами. Агент внаслідок необхідності. 

Тема 19. Спеціальні режими господарювання 

Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон. Роль зон спільного 
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підприємництва в розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Види спеціальних (вільних) 

економічних зон. 

Законодавство України про спеціальні (вільні) економічні зони. Визначення і мета 

створення спеціальних (вільних) економічних зон. Статус, строк і територія спеціальних 

(вільних) економічних зон. Типи спеціальних (вільних) економічних зон. 

Порядок створення спеціальних (вільних) економічних зон. Документи про створення 

спеціальних (вільних) економічних зон. Управління спеціальними (вільними) економічними 

зонами. 

Митні, податкові та валютно-фінансові умови функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон. Система державних гарантій інвесторам. Порядок в’їзду і виїзду в спеціальні 

(вільні) економічні зони. 
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5.  Питання для самоконтролю 

1. Поняття та предмет господарського права України. 

2.  Методи господарського права, їх характеристика. 

3.  Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. 

4.  Господарське законодавство України, поняття та ознаки. 

5.  Господарсько-правові нормативні акти, поняття та види. 

6.  Поняття відомчих та локальних нормативних актів. 

7.  Поняття та види учасників господарських правовідносин. 

8.  Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин, характеристика 

суб’єктів господарських правовідносин. 

9.  Поняття та види юридичних осіб як суб’єктів господарських правовідносин. 

10.  Фізичні особи як суб’єкти господарських правовідносин. 

11.  Правовий режим майна суб’єктів господарських правовідносин. 

12.  Підприємницькі та непідприємницькі суб’єкти господарського права. 

13.  Поняття та ознаки підприємницької (комерційної) діяльності. 

14.  Поняття та ознаки некомерційної (некомерційної) діяльності. 

15.  Принципи правового регулювання господарської діяльності (господарювання), їх 

значення. 

16.  Принципи правового регулювання підприємницької діяльності (підприємництва), 

їх значення. 

17.  Нормативне регулювання державної реєстрації та перереєстрації суб’єктів 

господарювання. 

18.  Організаційно-правові форми підприємств за законодавством України. 

19.  Правовий статус підприємств за законодавством України. 

20.  Види (групи) підприємств за законодавством України. 

21.  Правовий режим майна підприємств (правові титули). 

22.  Поняття державного та комунального підприємства, правовий режим майна. 

23.  Поняття казенного підприємства, правовий режим майна (типовий статут). 

24.  Поняття приватного підприємства, правовий режим майна. 

25.  Поняття та види колективних підприємств, правовий режим майна. 

26.  Поняття та ознаки господарських об’єднань. 

27.  Види господарських об’єднань: договірні та статутні господарські об’єднання. 

28.  Правовий статус промислово-фінансових груп (ПФГ). 

29.  Поняття та ознаки господарського товариства. 

30.  Види господарських товариств за законодавством України. 

31.  Поняття та ознаки акціонерного товариства (АТ). 

32.  Види акціонерних товариств (ВАТ, ЗАТ). 

33.  Система органів управління акціонерним товариством. 

34.  Статус акціонерів акціонерного товариства, права акціонерів. 

35.  Правовий режим акцій, поняття та види. 

36.  Поняття та порядок нарахування дивідендів. 

37.  Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю, статус учасників 

(ТОВ). 

38.  Правовий статус повного товариства, статус учасників. 

39.  Правовий статус командитного товариства, статус учасників. 

40.  Товариство з додатковою відповідальністю, статус учасників (ТДВ). 

41.  Товариство однієї особи, поняття та ознаки, статус засновника. 

42.  Поняття простого товариства, нормативне регулювання статусу. 

43.  Поняття права власності на засоби виробництва. 

44.  Форми власності власності на засоби виробництва. 

45.  Право державної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти. 

46.  Право комунальної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти. 

47.  Право приватної власності, поняття, об’єкти, суб’єкти. 

48.  Поняття права господарського відання. 

49.  Поняття права оперативного управління майном. 

50.  Поняття та нормативна база регулювання відносин приватизації. 
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51.  Види об’єктів приватизації. 

52.  Суб’єкти приватизації. 

53.  Способи приватизації (аукціон, конкурс). 

54.  Корпоратизація підприємств, поняття, цілі. 

55.  Оренда державного та комунального майна. 

56.  Об’єкти оренди державного та комунального майна. 

57.  Порядок укладання договору оренди державного та комунального майна. 

58.  Поняття та умови суборенди державного та комунального майна. 

59.  Сторони в договорі оренди та суборенди державного та комунального майна. 

60.  Істотні умови договору оренди державного та комунального майна. 

61.  Підстави відмови в укладанні договору оренди державного та комунального 

майна. 

62.  Підстави припинення договору оренди державного та комунального майна. 

63.  Законодавство про захист економічної конкуренції (загальний огляд). 

64.  Поняття монопольного становища, монопольної діяльності, монополізації. 

65.  Зловживання монопольним становищем на ринку. 

66.  Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання. 

67.  Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування. 

68.  Поняття та види недобросовісної конкуренції. 

69.  Неправомірне використання фірмових позначень, рекламних матеріалів, 

упаковки. 

70.  Підстави та порядок порушення справи про банкрутство. 

71.  Підстави та порядок визнання боржника банкрутом. 

72.  Наслідки визнання боржника банкрутом. 

73.  Припинення справи про банкрутство. 

74.  Ліквідаційна процедура в справах про банкрутство. 

75.  Мирова угода у справах про банкрутство. 

76.  Господарський договір. Поняття та функції. 

77.  Форма господарського договору. 

78.  Порядок укладання господарських договорів. 

79.  Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 

80.  Господарсько-правова відповідальність. Поняття, функції. 

81.  Підстави господарсько-правової відповідальності. Юридичні та фактичні. 

82.  Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 

83.  Штрафні санкції, розмір штрафних санкцій, зменшення розміру штрафних 

санкцій. 

84.  Оперативно-господарські санкції, види. 

85.  Адміністративно-господарські санкції, види. 

86.  Поняття та юридичні ознаки товарної біржі. 

87.  Поняття та юридичні ознаки фондової біржі. 

88.  Правила біржової торгівлі. Брокер, маклер. 

89.  Розгляд спорів на біржах. Біржовий арбітраж. 

90.  Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності..
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