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ВСТУП
Українська держава сьогодні потребує високо кваліфікованих спеціалістів
на всіх напрямках економічного розвитку та державного будівництва. З метою
підготовки саме таких спеціалістів озброєних знаннями в галузі господарського
права, учбовий процес в нашому університеті передбачає вивчення студентами
основних інститутів з господарського права. Оволодіти матеріалом курсу
“Комерційне

право”

допоможе

рекомендований

навчальний

посібник

А.Я.Пилипка та В.С.Щербини “Основи господарського права”, В.С.Щербини
“Господарське право”, а більш глибоке опанування матеріалом забезпечить
ознайомлення з нормативними актами господарського законодавства що
пропонуються до кожної теми, а також з рекомендованою додатковою
літературою
За результатами вивчення дисципліни “Підприємницьке право” студенти
пишуть контрольну роботу і складають залік або іспит.
Мета цієї методичної розробки – допомогти студентам в написанні та
оформлені контрольної роботи.

1. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ
ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Перш ніж розпочинати писати контрольну роботу студент повинен
ознайомитися з основними вимогами до її виконання:
1. Достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент
повинен розкрити тему контрольної роботи на сучасному рівні відповідної
науки (економіки, права, менеджменту, маркетингу, та ін.), використовуючи
такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища і події у практиці з
позицій сьогодення. Крім того, студент повинен достатньо повно розкрити
основні поняття і термін, що стосуються проблеми контрольної роботи,
включити у зміст матеріалу тільки об’єктивні факти і реальні практичні
приклади.
2. Контрольна робота повинна містить:
•

достатню

кількість

вивчених

опублікованих

джерел

(книг,

журнальних статей та інших розробок) вітчизняних і зарубіжних авторів;
•

систематизацію та аналіз різних думок і підходів, формування

власної точки зору на задану проблему;
•

порівняння теоретичних поглядів вчених і практичної діяльності

вітчизняних і зарубіжних фірм, організацій, установ; розробка висновків,
рекомендацій.
3. Грамотність оформлення. Це важлива вимога до контрольної роботи
що підвищить її якість. У роботі не повинно бути граматичних і стилістичних
помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення зносок,
списку використаної літератури. Крім того, виконання цієї вимоги виховує у
студента культуру оформлення наукових праць, яка може знадобитися
майбутній практичній діяльності.

в

2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота є результатом вивчення певної теми чи декількох тем
навчальної дисципліни. Підготовка охоплює кілька етапів:
1. Добір теми.
Студент обирає варіант контрольної роботи за останніми цифрами в
заліковій книжці. Якщо останні дві цифри залікової книжки складають число
більше за 30 (тобто більше за кількість тем), то номер теми визначається
шляхом віднімання від нього числа, кратного 30 (кількості тем). Наприклад,
якщо останні дві цифри залікової книжки 76, то варіантом контрольної роботи
буде №16 (76-30*2=16).
2. Виклад матеріалу.
Матеріал роботи студент повинен викладати послідовно,

повністю

розкрити теоретичні та практичне питання завдання. Для цього необхідно
приділити увагу сучасним теоретичним розробкам, розглянути і творчо
осмислити відповідну наукову літературу та періодичні видання, визначити
своє становлення до дискусійних питань теми роботи. На основі аналізу
загальних даних, особистих вражень та узагальнень потрібно зробити необхідні
висновки, висвітлити досягнуті успіхи, зазначити існуючі недоліки, а також
висловити пропозиції щодо можливостей подальшого удосконалення діяльності
об’єкта досліджень.

Варіант контрольної роботи включає два теоретичних

завдання та одне практичне
3. Питання які виникають в студента в процесі роботи,

та

узгодження їх з викладачем.
Якщо в студента виникли питання в процесі роботи то він повинен,
звернутися до викладача та узгодити з ним всі незрозумілі питання.
Викладач в разі необхідності повинен пояснювати, коректувати та давати
методичні рекомендації, вказувати помилки, але ж основну роботу студенти
виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог до
технічного оформлення.
Рекомендується така структура контрольної роботи:

1.

Титульна сторінка, оформлення якої не потребує особливих

пояснень, тому наводимо варіант її оформлення (див. додаток 1)
2.

Заданий варіант контрольної роботи обов’язково зазначити на

другій сторінці.
3.

Основна частина, що складається з теоретичних питань, відповісти

на які студент зможе знаючи чинне господарське законодавство.
4.

Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботі в

алфавітному порядку в такій послідовності:
• закони, нормативні акти та положення державного значення;
• літературні та наукові джерела;
• матеріали періодичних видань.
У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали
автора, повну назву книжки, місце видання, видавництво, рік видання. Для
статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали
автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи
дату виходу газети.

У кінці роботи після списку використаної літератури

ставиться підпис студента і дата виконання.
Контрольна робота визнана

викладачем задовільною, оцінюється

написом „зараховано”. Контрольну роботу, в якій студент не розкрив основний
зміст питання або в якій є грубі помилки у засвоєні навчальної дисципліни, не
зараховують і повертають студентові з детальною рецензією для подальшої
роботи над навчальним матеріалом.
Контрольну роботу, виконану не за заданим варіантом повертають
студентові без перевірки з зазначенням причини повернення.
Загальний обсяг контрольної роботи повинен бути 15 – 20 сторінок
машинописного тексту

(або 30 сторінок рукописного тексту) через два

міжрядні інтервали ( тридцять рядків на сторінці)
При виконанні контрольної роботи слід використати вказану літературу,
та враховувати зміни у чинному законодавстві України.

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1.Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.
2. Обмеження у здійснені підприємницької діяльності.
3. Правовий статус державних підприємств.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 2
1. Суб’єкт господарювання : поняття та види.
2. Поняття та ознаки біржі. Функції, права та обов'язки біржі.
3. Ліцензування окремих видів господарської діяльності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 3
1. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів
господарювання.
2. Ліквідаційна процедура: поняття та порядок здійснення.
3. Досудове врегулювання господарських спорів.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,24/
Варіант 4
1.Державна

реєстрація

та

припинення

діяльності

суб’єкта

господарювання.
2. Патентування підприємницької діяльності: основні положення.
3. Правовий статус акціонерного товариства.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 5
1.

Повне товариство. Командитне товариство.

2.

Штрафні

та

оперативно

–

господарські

господарювання.
3.

Мирова угода: поняття та порядок укладення.

ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,16,19,20,21,24/

санкції

в

сфері

Варіант 6
1. Ліцензування підприємницької діяльності.
2. Господарсько – правова відповідальність: поняття, види, підстави.
3. Система господарського законодавства.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19-24/
Варіант 7
1. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю та
товариства з додатковою відповідальністю.
2. Правове становище банків. Банківські операції та їх види.
3. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,24,25,34/
Варіант 8
1. Загальні положення про господарські зобов’язання.
2. Правовий режим іноземних інвестицій.
3. Види біржових угод. Правила біржової торгівлі.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,18,19,20,21,24/
Варіант 9
1. Поняття, ознаки та види підприємств.
2. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства.
3. Право державної власності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19-24/
Варіант 10
1. Правове становище господарських судів в Україні.
2. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
3. Поняття та форми власності в Україні.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 11
1. Досудове врегулювання господарських спорів

2.Підстави

та

порядок

перереєстрації

суб’єктів

підприємницької

діяльності.
3. Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 12
1. Поняття та зміст підприємництва.
2. Створення підприємства. Установчі документи підприємства.
3. Поняття, принципи та функції господарсько-правової відповідальності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 13
1. Підвідомчість справ господарським судам.
2. Створення підприємства. установчі документи підприємства.
3. Право комунальної власності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 14
1. Створення підприємств: порядок та способи.
2. Право приватної власності.
3. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 15
1. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності без
створення юридичної особи.
2. Вирішення спорів господарським судом.
3.Поняття, принципи та функції господарсько-правової відповідальності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 16
1. Виконання господарських зобов’язань. Припинення зобов’язань.
2. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства.
3. Поняття та принципи підприємницької діяльності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,24/

Варіант 17
1.Особливості

реєстрація

суб’єктів

підприємницької

діяльності

-

юридичних осіб.
2. Поняття та ознаки біржі. Функції, права та обов'язки біржі.
3. Об’єднання підприємств: поняття та види.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,19-24/
Варіант 18
1. Правове регулювання біржової діяльності в Україні.
2. Правовий режим акцій.
3. Відшкодування збитків в сфері господарювання.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,24/
Варіант 19
1. Патентування підприємницької діяльності. Поняття та види патенту,
порядок отримання.
2. Види біржових угод. Порядок їх укладення.
3. Загальна характеристика господарських договорів.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 20
1. Загальна характеристика господарських договорів.
2. Цінні папери та їх види.
3. Поняття приватного підприємства.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,24/
Варіант 21
1. Установчі документи підприємства.
2. Реорганізація юридичної особи. Форми реорганізації.
3. Порядок відкриття рахунків у банках.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19-24/
Варіант 22
1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності.
2. Припинення діяльності підприємства.

3. Загальна характеристика господарських товариств.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,24/
Варіант 23
1. Предмет регулювання господарського права.
2. Умови здійснення підприємництва.
3. Види біржових угод. Порядок їх укладення.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,26/
Варіант 24
1. Підсудність справ господарським судам.
2. Правовий режим майна державних підприємств.
3. Суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,18,11,19,24/
Варіант 25
1. Підприємство з іноземними інвестиціями.
2. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання.
3. Поняття та види кредиту.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,25/
Варіант 26
1. Господарська діяльність та господарські правовідносини, їх ознаки та
види.
2. Порядок відкриття рахунків у банках.
3. Види господарсько-правової відповідальності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/
Варіант 27
1. Система господарського законодавства.
2. Поняття, ознаки та види підприємств.
3.

Конкуренція

в

сфері

господарювання.

Правове

Антимонопольного комітет.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,22,24/

становище

Варіант 28
1. Вирішення господарських спорів.
2. Правовий режим вільних економічних зон.
3. Припинення діяльності підприємств.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,17,19,20,21,24/
Варіант 29
1. Об’єднання підприємств: поняття та види.
2. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.
3. Державна реєстрація підприємницької діяльності.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,24/
Варіант 30
1. Господарсько – правова відповідальність: поняття, види, підстави.
2. Способи забезпечення договірних зобов’язань.
3. Порядок укладення та розірвання господарських договорів.
ЛІТЕРАТУРА: /1, 2,3,4,5,6,8,9,10,11,19,20,21,27/
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