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Зміст програми
«Право»
1. Базові основи законодавства
2. Правові умови створення і функціонування суб’єктів господарювання
3. Особливості державного регулювання підприємництва
4. Майно суб’єктів підприємницької діяльності
5. Зобов’язальне право
6. Договірне право
7. Трудове право
8. Наслідки порушення законодавства у сфері підприємницької діяльності
9. Неплатоспроможність та банкрутство
10. Порядок розгляду економічних спорів та захисту прав
Розгорнутий зміст програми
«Право»
№

Тема
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Базові основи законодавства
Система права: поняття і ознаки.
Галузева структура права.
Нормативно-праві акти як джерело права.
Правові умови створення і функціонування суб’єктів
господарювання
Підприємництво як вид господарської діяльності: суб’єкти, умови
здійснення та організаційні форми.
Правові підстави здійснення підприємницької діяльності фізичною
особою-підприємцем.
Юридична особа: сутність і види, порядок створення, особливості
функціонування, реорганізації та ліквідації.
Особливості державного регулювання підприємництва
Сутність та інструменти державного контролю за підприємницькою
діяльністю.
Нормативно-правове підґрунтя бухгалтерського обліку та
фінансової звітності суб’єктів господарювання.
Аудит діяльності суб’єктів господарювання.
Майно суб’єктів підприємницької діяльності
Майно у сфері господарювання: правовий режим, джерела
формування і підстави виникнення майнових прав.
Акціонерний, статутний, складений та позиковий капітал
підприємств.
Право інтелектуальної власності як об’єкт майнових відносин
суб’єкта господарювання.
Зобов’язальне право
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Зобов’язання: сторони, підстави виникнення.
Забезпечення виконання зобов’язання, види.
Підстави для припинення зобов’язань.
Договірне право
Договір: поняття та умови, порядок укладення, підстави для зміни і
розірвання.
Основні види договорів, що регулюють господарські відносини.
Трудове право
Трудовий договір як підстава для виникнення трудових
правовідносин.
Підстави та порядок припинення трудових відносин.
Колективний договір: сутність, основні питання та сторони угоди.
Поняття, причини та порядок розгляду трудових спорів.
Наслідки порушення законодавства у сфері підприємницької
діяльності
Поняття
відповідальності
за
правопорушення
у сфері
підприємницької діяльності.
Адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення
законодавства у сфері підприємницької діяльності.
Відповідальність
у сфері порушення вимог
трудового
законодавства (матеріальна та дисциплінарна).
Неплатоспроможність та банкрутство
Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.
Застосування процедур розпорядження, санації та ліквідації в
процесі банкрутства.
Порядок розгляду спорів та захисту прав

10.1. Спори за участю суб’єктів господарювання.
10.2. Підвідомчість та підсудність справ господарським судам.
10.3. Порядок подання позову до суду.
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