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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
“Захист підприємницької діяльності” — одна з дисциплін, яка носить прикладний характер і забезпечує студентам комплекс теоретичних знань і практичних навичок щодо захисту підприємницької
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.
У програмі вивчення дисципліни “Захист підприємницької діяльності” міститься теоретичний та практичний матеріал щодо захисту
підприємницької діяльності й організації її як підсистеми сучасного
суспільства.
У теоретичному розділі висвітлюються сутність понять: захист
підприємства, захист підприємницької діяльності, фактори, що впливають на захист підприємницької діяльності: несприятлива економічна політика держави; дія інших суб’єктів господарювання; кризові явища у світовій економіці. Несумлінна конкуренція. Принципи
побудови систем захисту: відповідність цілей діяльності, економічна
доцільність, облік об’єктивної ділової обстановки, погодженість завдань виробництва, комерції, фінансів і захисту підприємницької
діяльності.
Формування наукового поняття “захист підприємницької діяльності” з теоретичної точки зору є питанням принципової важливості, оскільки, по-перше, це поняття повинне відобразити суть
даного явища і, по-друге, коректно його сформулювати, виділити
найбільш важливі елементи змістовної частини проблеми, що, як
методологічні, відносяться до сфери прикладної діяльності. дискусії і обговорення різних концепцій і розробок з проблем захисту
підприємницької діяльності, що відбуваються в середовищі науковців, громадських і державних діячів, політиків, свідчать про значний розкид думок, відсутність завершеної методологічної основи,
прагнення підійти до вирішення проблеми деколи лише на основі
зарубіжного досвіду, в основному американського, при ігноруванні
досвіду власної країни.
Сьогодні потрібний інший комплексний підхід, оскільки захист
підприємницької діяльності як явище — багатоаспектне і різнопланове.
Аналіз визначень, кожне з яких з своїх позицій розкриває природу
цього явища, дозволяє виділити в них найбільш істотні, базові елементи.



По-перше, велика частина авторів під захистом підприємницької
діяльності розуміє стан потенційної жертви, об’єкта небезпеки.
По-друге, безпека вельми часто розглядається як здатність об’єкта,
явища, процесу зберегти свою суть і основну характеристику в умовах
цілеспрямованого, такого, що руйнує дії ззовні або в самому об’єкті,
явища, процесу.
По-третє, захист підприємницької діяльності — категорія системна, вона має властивість системи, побудованої на принципах стійкості, саморегуляції, цілісності. Захист підприємницької діяльності
покликаний захистити кожну з цих властивостей системи, оскільки
руйнівна дія на будь-яку з цих властивостей приведе до загибелі системи в цілому.
По-четверте, захист підприємницької діяльності розглядається як
вирішальна умова (гарант) життєдіяльності підприємства, організації, суспільства, держави, що дозволяє їм зберігати і примножати їх
матеріальні і духовні цінності.
По-п’яте, захист підприємницької діяльності в абсолютному своєму виразі — це відсутність небезпек і загроз матеріальній і духовній
сфері.
І, нарешті, по-шосте, основним елементом усіх понять виступає загроза як реальна ознака відносно до захисту підприємницької діяльності. Причому захист в цьому контексті набуває якості сутнісної
характеристики. На основі аналізу всіх підходів і розкриття змісту
“захист” виявляється, що загроза і боротьба з нею є суттю захисту.
У практичній частині міститься навчальний матеріал, вивчення
якого дозволяє студентам самостійно визначити напрями захисту
підприємницької діяльностіі.
Завдання самостійної роботи студентів — засвоєння певних знань,
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх
застосування при розв’язанні практичних завдань та виконанні творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із предмета.
Самостійна робота студентів з дисципліни становить не менше
51 % часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України
щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень.
Зміст самостійної роботи студента з дисципліни визначається
цією навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами
та завданнями викладача.
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Зміст
дисципліни
“ЗАХИСТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Змістовий модуль І. Правові основи діяльності підприємств
Тема 1. Підприємницька діяльність, її принципи та умови
здійснення
Підприємництво в Україні. Державна підтримка підприємництва.
Державна реєстрація підприємництва. Принципи підприємницької
діяльності. Організаційні форми підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності. Загальні гарантії прав підприємців. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.
Література: основна [1–3; 11–13; 16; 18; 20; 26; 30];
додаткова [1; 9; 19]
Тема 2. Розвиток підприємництва в Україні
Основні проблеми розвитку підприємництва в Україні. Основні
шляхи розвитку законодавства про підприємництво в Україні. Підприємець як головна особа ринку в недержавному секторі економіки.
Література: основна [1; 3; 13; 18; 20; 26; 30];
додаткова [1; 2; 9]
Тема 3. Правовий захист підприємництва
Причини, які об’єктивно зумовлюють необхідність захисту від
монополізму у підприємницькій діяльності. Характеристика антимонопольного законодавства, його становлення і розвиток. Види
антимонопольних порушень. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Характеристика антимонопольного законодавства зарубіжних країн.
Література: основна [11–13; 18; 20; 26; 30; 33];
додаткова [1–6; 9; 11–13; 19]
Тема 4. Правові засоби захисту підприємців
від недобросовісної конкуренції
Поняття недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації господарського суб’єкта (підприємця). Створення перешкод господарюючим суб’єктам у процесі конкуренції


та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Неправомірне
збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
Література: основна [2; 13; 18; 26; 30];
додаткова [1–6; 9; 12]
Тема 5. Дерегулювання як захист від втручання державних
органів у підприємницьку діяльність
Спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб’єктів
підприємницької діяльності. Скорочення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню. Скорочення видів
підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню. Скорочення видів підприємницької діяльності, що потребують сертифікації. Лімітування перевірок і контролю за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності.
Література: основна [1–10; 12; 13; 15; 16; 20; 30];
додаткова [1–6; 11]
Тема 6. Організація підприємницької діяльності
Поняття та шляхи організації суб’єктів господарювання. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності. Установчі документи
суб’єктів господарювання. Організація роботи з документами. Організація використання технічних засобів при здійсненні підприємницької діяльності.
Література: основна [1; 2; 11; 12; 18; 30];
додаткова [1–6; 9]
Змістовий модуль ІІ. Захист підприємницької діяльності
Тема 7. Організація захисту підприємницької діяльності,
її сутність та мета
Комплексна система захисту підприємницької діяльності, порядок створення та основні вимоги до її функціонування. План захисту
підприємницької діяльності, його зміст і порядок розроблення. Основні напрями організаційного захисту підприємницької діяльності.
Аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз підприємницькій діяльності.
Організація роботи із співробітниками підприємства щодо захисту
підприємницької діяльності.
Література: основна [2; 11–13; 15; 18; 26; 30];
додаткова [1–6; 9; 19]


Тема 8. Теоретичні проблеми регулювання підприємницької
діяльності
Поняття і ознаки проблеми регулювання підприємницької діяльності. Правове регулювання проблеми підприємницької діяльності.
Проблеми кодифікування законодавства про підприємництво.
Література: основна [2; 3; 13; 18; 20; 26; 30];
додаткова [1–3; 15]
Тема 9. Правові проблеми здійснення захисту
підприємницької діяльності в Україні
Захист підприємництва як базовий спеціальний нормативноправовий акт. Правовий захист інтересів суб’єктів підприємницької
діяльності на зовнішньому ринку і вплив держави на забезпечення
міжнародної конкурентоспроможності українських корпорацій. Державні заходи з захисту підприємницької діяльності від кримінальних
дій. Вдосконалення нормативно-правової бази в галузі забезпечення
безпеки підприємницької діяльності. Основні напрями захисту підприємницькій діяльності.
Література: основна [1–3; 13; 18; 20; 26; 30];
додаткова [1–3; 10; 12]
Змістовий модуль ІІІ. Контроль за забезпеченням охорони
підприємницької діяльності
Тема 10. Відповідальність за порушення законодавства
про державну та комерційну таємницю
Види порушень законодавства про державну таємницю, за здійснення яких передбачена дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність за державну
зраду, шпигунство, розголошення державної таємниці, втрату документів, що містять державну таємницю. Відповідальність за передачу
або збирання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію,
яка є власністю держави. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Література: основна [2; 12; 13;18; 30];
додаткова [1–3; 10; 11; 15]



Тема 11. Контроль за додержанням законодавства
про державну (комерційну) таємницю та захисту
підприємницької діяльності
Державні органи влади уповноважені здійснювати контроль за забезпеченням охорони підприємницької діяльності. Види перевірок та
їх зміст. Контроль за функціонуванням системи технічного захисту
підприємницької діяльності. Категорії порушень встановлених норм
та вимог з технічного захисту підприємницької діяльності. Порядок
проведення атестації повноти та якості робіт з технічного захисту
діяльності підприємства. Методика контролю за додержанням законодавства про державну (комерційну) таємницю та захисту підприємницької діяльності.
Література: основна [2; 3; 11–13; 19; 20; ];
додаткова [12–14]
Тема 12. Система правового захисту підприємницької
діяльності, її елементи та складові
Концептуальні основи та принципи захисту підприємницької
діяльності. Поняття та ознаки діяльності підприємства. Об’єкти та
суб’єкти права власності на комерційну таємницю. Юридичне закріплення права підприємства на комерційну таємницю. Організація роботи служби безпеки підприємства щодо захисту їх діяльності.
Визначення відомостей, що складають комерційну таємницю підприємства.
Література: основна [2; 11; 12; 18; 20; 26; 30];
додаткова [9; 11; 12; 19]
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Розкрийте сутність підприємництва в Україні.
2. Розкрийте основні моменти підприємницької діяльності.
3. Дайте загальну характеристику державної підтримки підприємництва.
4. Які основні принципи підприємницької діяльності?
5. Які ви знаєте організаційні форми підприємництва? Розкрийте
їх сутність.
6. Дайте характеристику суб’єктам підприємницької діяльності.
7. Розкрийте змістовні характеристики загальних гарантій прав
підприємців.


8. В чому полягає відповідальність суб’єктів підприємницької
діяльності?
9. За яких умов відбувається припинення підприємницької діяльності? Розкрийте змістовні характеристики цього процесу.
10. Назвіть умови здійснення підприємницької діяльності.
11. Які, на сьогоднішній день, є основні проблеми розвитку підприємництва в Україні? З якими процесами в країні, на вашу думку,
це пов’язано?
12. Основні шляхи розвитку законодавства про підприємництво в
Україні.
13. Розкрийте сутність підприємця як головної особи ринку в недержавному секторі економіки.
14. Дайте загальну характеристику розвитку підприємництва в Україні.
15. Розкрийте загальну характеристику правового захисту підприємництва.
16. Назвіть причини, які захищають у підприємницькій діяльності
від монополізму.
17. Дайте характеристику антимонопольного законодавства.
18. Розкрийте сутність становлення антимонопольного законодавства.
19. Дайте характеристику розвитку антимонопольного законодавства.
20. Які ви знаєте види антимонопольних порушень?
21. В чому полягає відповідальність за порушення антимонопольного законодавства?
22. Дайте загальну характеристику антимонопольного законодавства зарубіжних країн. Проаналізуйте їх сутність.
23. Наведіть види правових засобів захисту підприємців від недобросовісної конкуренції.
24. Розкрийте сутність феномену недобросовісної конкуренції.
25. Дайте загальну характеристику неправомірному використанню
ділової репутації господарського суб’єкта (підприємця).
26. Розкрийте момент створення перешкод господарюючим
суб’єктам в процесі конкуренції.
27. Розкрийте зміст досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
28. Дайте загальну характеристику неправомірному збиранню комерційних таємниць.
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29. Проаналізуйте момент розголошення комерційної таємниці. Які
можливі наслідки в даній ситуації?
	30. Розкрийте сутність використання комерційної таємниці.
	31. Розкрийте основні моменти відповідальності за недобросовісну
конкуренцію.
	32. Розкрийте сутність дерегулювання як захисту від втручання
державних органів у підприємницьку діяльність.
	33. Які основні моменти спрощення порядку створення суб’єктів
підприємницької діяльності?
	34. Які основні моменти спрощення порядку реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності?
	35. Які основні моменти спрощення порядку ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності?
	36. Дайте загальну характеристику процесу переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню.
	37. Розкрийте сутність скорочення видів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню.
	38. Розкрийте сутність скорочення видів підприємницької діяльності, що потребують сертифікації.
	39. Дайте загальну характеристику лімітуванню перевірок за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності.
	40. Дайте загальну характеристику організації підприємницької
діяльності.
	41. Розкрийте зміст поняття організації суб’єктів господарювання.
	42. Які шляхи організації суб’єктів господарювання вам відомі?
	43. Розкрийте основні моменти реєстрації суб’єкта підприємницької
діяльності.
	44. Розкрийте сутність установчих документів суб’єктів господарювання.
	45. Які основні моменти організації роботи з документами?
	46. Які основні моменти організації використання технічних засобів
при здійсненні підприємницької діяльності?
	47. Розкрийте сутність організації захисту підприємницької діяльності.
	48. Яка мета організації захисту підприємницької діяльності?
	49. Розкрийте зміст комплексної системи захисту підприємницької
діяльності.
50. Дайте характеристику порядку створення комплексної системи
захисту підприємницької діяльності.
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51. Проаналізуйте основні вимоги до функціонування комплексної
системи захисту підприємницької діяльності.
52. Розкрийте зміст плану захисту підприємницької діяльності.
53. Розкрийте порядок розроблення плану захисту підприємницької
діяльності.
54. Проаналізуйте основні напрями організаційного захисту підприємницької діяльності.
55. Розкрийте аналіз внутрішніх і зовнішніх загроз підприємницькій діяльності.
56. Дайте характеристику організації роботи зі співробітниками з
приводу аналізу внутрішніх і зовнішніх загроз підприємницькій
діяльності.
57. Розкрийте зміст теоретичних проблем регулювання підприємницької діяльності.
58. Розкрийте зміст поняття проблеми регулювання підприємницької діяльності.
59. Які ознаки проблеми регулювання підприємницької діяльності.
60. Розкрийте сутність правового регулювання підприємницької
діяльності.
61. Дайте характеристику проблемі кодифікування законодавства
про підприємництво.
62. Розкрийте зміст правової проблеми здійснення захисту підприємницької діяльності в Україні.
63. В чому полягає правовий захист інтересів суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішньому ринку.
64. Розкрийте основні моменти впливу держави на забезпечення
міжнародної конкурентоспроможності українських корпорацій.
65. Які ви знаєте державні заходи щодо захисту підприємницької
діяльності від кримінальних дій.
66. Розкрийте основні моменти вдосконалення нормативно-правової бази підприємницької діяльності.
67. Які ви знаєте основні напрями захисту підприємницької діяльності?
68. Розкрийте основні моменти кримінальної відповідальності за
порушення законодавства про державну та комерційну таємницю.
69. Які ви знаєте види порушень законодавства про державну таємницю, за здійснення яких передбачена дисциплінарна відповідальність?
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70. Які ви знаєте види порушень законодавства про державну таємницю, за здійснення яких передбачена адміністративна відповідальність?
71. Які ви знаєте види порушень законодавства про державну таємницю, за здійснення яких передбачена кримінальна відповідальність?
72. Розкрийте сутність кримінальної відповідальності за державну
зраду, шпигунство.
73. Дайте загальну характеристику відповідальності за передачу відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.
74. Розкрийте сутність відповідальності за збирання відомостей, що
становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави.
75. Проаналізуйте факт незаконного використання спеціальних технічних засобів для негласного отримання інформації.
76. Розкрийте сутність кримінальної відповідальності за втрату документів, що містять державну таємницю.
77. Дайте характеристику феномену контролю за дотриманням законодавства про державну (комерційну) таємницю.
78. Дайте характеристику феномену контролю за дотриманням законодавства про захист підприємницької діяльності.
79. Розкрийте сутність державних органів влади, уповноважених
здійснювати контроль за забезпеченням охорони підприємницької діяльності.
80. Які ви знаєте види перевірок?
81. Розкрийте зміст та сутність перевірок.
82. Розкрийте сутність контролю за функціонуванням системи технічного захисту підприємницької діяльності.
83. Які ви знаєте категорії порушень встановлених норм з технічного захисту підприємницької діяльності?
84. Які ви знаєте категорії порушень встановлених вимог з технічного захисту підприємницької діяльності?
85. Розкрийте сутність порядку проведення атестації повноти та
якості робіт з технічного захисту діяльності підприємства.
86. Які ви знаєте методики контролю за додержанням законодавства
про державну (комерційну) таємницю та захист підприємницької діяльності?
87. Розкрийте сутність системи правового захисту підприємницької
діяльності.
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88. Які елементи можна виділити в системі правового захисту підприємницької діяльності?
89. Складові системи правового захисту підприємницької діяльності.
90. Розкрийте сутність концептуальних основ захисту підприємницької діяльності.
91. Дайте характеристику принципам захисту підприємницької
діяльності.
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми довільний.
Контрольна робота виконується на зброшурованих аркушах
(формат А4). На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни;
прізвище, ім’я, по батькові студента; домашня адреса; номер групи. Контрольна робота повинна містити план і список літератури.
На останній сторінці ставляться дата виконання роботи та підпис
студента. Роботу необхідно здати в деканат відповідного навчального
підрозділу МАУП в установлений термін.
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