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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, Спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування 
Нормативна 

 

Спеціальність 

073 

«Менеджмент» 

 

 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

2-й 4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента - 7 

Освітній-ступінь: 

бакалавр 

18 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

 18 год. 4 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год. 78 год. 

Індивідуальне завдання: год.  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить %: 

для денної форми навчання – 40:60 

для заочної форми навчання –12:88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Головною метою вивчення  дисципліни «Господарське право» є формування у 

майбутніх менеджерів сукупності знань з правового регулювання майнових та управлінських 

відносин між суб’єктами господарювання сфери комерційної діяльності. 

Завданнями вивчення дисципліни «Господарське право» є набуття таких 

компетентностей: 

інтегральної: 

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які 

характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук. 

спеціальних (фахових):  

- здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту; 

- здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

Програмними результатами вивчення дисципліни «Господарське право» є: 

- демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства; 

- застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації; 

- демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 

- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та між культурності; 

- ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 

ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- правову основу, види та форми підприємництва в Україні; 

- поняття, особливі ознаки, функції, форми, порядок укладення та виконання 

господарського договору; 

- правове регулювання діяльності транспорту, аудиторської, банківської, біржової, 

страхової діяльності; 

- функції, види та підстави господарсько-правової відповідальності; 

- що таке лізинг, мале підприємництво та підстави за яких підприємницька 

діяльність може бути припинена; 

- порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 

вміти:  
- орієнтуватися у питаннях законодавчих актів стосовно господарського 

законодавства і уміти застосовувати їх на практиці; 

- тлумачити чинне господарське законодавство; 

- розрізняти прояви монополізму та недобросовісної конкуренції; 

- складати проекти юридичної документації, претензії, позовні заяви. 

Навчальна дисципліна «Господарське право» викладається після опанування дисциплін 

«Правознавство», «Адміністративне право», «Трудове право». 

 

 

 

 

 

 

 



Програма навчальної дисципліни. 

 

Модуль 1.  Господарське право 

 

Змістовий модуль 1. Правове регулювання господарської діяльності та правове 

положення суб’єктів господарювання. 

 

Тема 1. Поняття господарського законодавства і господарського права. 

Загальна характеристика господарської діяльності та господарських відносин. 

Особливості  їх правового регулювання. Поняття господарського законодавства і 

господарського права. Методи господарського права. Засоби державного регулювання 

господарської діяльності. 

Тема 2. Правове положення суб’єктів господарювання.  

Поняття, види та  порядок утворення суб’єктів господарювання. Реалізація 

господарської компетенції суб’єктами. Установчі документи, державна реєстрація та порядок 

припинення діяльності суб’єкта господарювання. Ліквідація суб’єкта господарювання та 

порядок розрахунків з кредиторами.  

Тема 3. Правовий статус підприємств та  господарських товариств. 

Поняття, види та організаційні форми підприємств. Управління та майно підприємства. 

Поняття державного унітарного, державного комерційного, казенного і комунального 

підприємств. Створення підприємства. Установчі документи підприємства. Державна 

реєстрація підприємства. Припинення діяльності підприємства. 

Поняття господарського товариства: акціонерне товариство, товариство з обмеженою 

відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, командитне товариство. 

Установчі документи та державна реєстрація господарських товариств. Власність, фонди і 

управління в господарських товариствах. Припинення діяльності господарських товариств. 

Тема 4. Підприємства колективної, приватної форми власності та інші види 

підприємств. Об’єднання підприємств. 

Приватні підприємства.  Фермерське господарство.  Орендне підприємство. 

Підприємства з іноземними інвестиціями та іноземні підприємства. Виробничий кооператив.  

Поняття господарського об'єднання. Види господарських об'єднань. Функції та 

компетенція господарського об'єднання.   Холдингові компанії. Товарні біржі. Торгово – 

промислові палати. Учасники ринку цінних паперів. Промислово – фінансові групи. 

Тема 5. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливість статусу інших 

суб’єктів господарювання. Громадянин у сфері господарювання. Особливості статусу 

іноземних суб’єктів господарювання. Кредитні спілки у сфері господарювання. Особливості 

статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання. 

Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 

Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Право власності - основне речове 

право у сфері господарювання  та організаційно-установчі повноваження власника. Право 

господарського відання, право оперативного управління та оперативного використання 

майна. Майно  у сфері господарювання та джерела його формування. Особливості правового 

режиму державного майна у сфері господарювання. Гарантії та захист майнових прав 

суб’єктів господарювання.  

 

Змістовий модуль 2.  Господарські зобов’язання. 

 

Тема 7. Загальна характеристика господарських зобов’язань. Загальна положення 

про господарські зобов’язання та  господарські договори. Поняття зобов’язання та договору. 

Майново-господарські зобов’язання. Виконання і припинення господарських зобов’язань. 

Загальні умови виконання господарських зобов’язань. Виконання грошових зобов’язань. 



Розірвання господарських зобов’язань. Визнання недійсними господарських зобов’язань та 

їх наслідки.    

Тема 8. Господарські договори. 

Структура договору та його основні умови. Порядок оформлення тексту договору та 

порядок його виконання. Порядок змін і розірвання договору. Способи забезпечення 

виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення умов договору. 

Тема 9. Правове регулювання банкрутства. 

Банкрутство як правовий механізм регулювання підприємницької діяльності. Поняття 

банкрутства. Суб’єкти банкрутства. Підстави для застосування банкрутства. Провадження у 

справах про банкрутство. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство. Черговість задоволення претензій кредиторів. 

Банкрутство фермерських і сільськогосподарських підприємств. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання.  

 

Тема 10. Правове регулювання біржової  діяльності.  

Правове становище товарної біржі: порядок створення, функції, права та обов’язки. 

Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання. Правила біржової торгівлі як обов’язковий 

внутрішній документ торгової біржі: призначення, місце в системі нормативних актів, що 

регулюють біржову діяльність, зміст, порядок прийняття. Процедура проведення біржових 

торгів. Відповідальність за порушення правил біржової торгівлі. 

Правовий статус фондової біржі: поняття, організаційно – правова форма, порядок 

створення, реєстрація, внутрішні документи, їх зміст, порядок прийняття. Особливості 

припинення діяльності фондової біржі. 

Тема 11. Правове регулювання оренди та лізингу. 
Договори оренди майна у сфері господарювання: поняття та умови договору оренди. 

Основні права та обов’язки орендаря. Припинення договору оренди. Договір лізингу. 

Тема 12. Особливості правового регулювання фінансової діяльності. 

Відкриття рахунків у банках та розрахунки у сфері   підприємництва.   Відкриття 

рахунків у банках України. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків 

в іноземних банках. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів 

підприємництва. Безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунків 

підприємців. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями. Правове 

регулювання обігу готівки.   Кредитування у сфері підприємництва. Кредитний договір. 

Одержання кредитів в іноземній валюті. Способи забезпечення кредитних зобов’язань. 

 

Змістовий модуль 4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

 

Тема 13. Загальна характеристика відповідальності учасників господарських 

відносин.  
Загальна характеристика відповідальності учасників господарських відносин. Функції 

відповідальності. Види відповідальності. Підстави відповідальності. Межі господарсько-

правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової 

відповідальності. Строки реалізації господарсько-правової відповідальності. 

 

Тема 14. Відшкодування збитків у сфері господарювання.  
Поняття збитків, їх види. Склад та розмір відшкодування збитків. Умови та порядок 

відшкодування збитків. Солідарне відшкодування збитків. Регресні вимоги щодо 

відшкодування збитків. Відшкодування збитків у разі порушення грошових зобов’язань. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

с.р. л п лаб ін

д 

с.р

. 

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

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Правове регулювання господарської діяльності та  

правове положення суб’єктів господарювання. 

Тема 1. Поняття 

господарського 

законодавства і 

господарського права. 

5 2 1   2  1 -   5 

Тема 2. Правове 

положення суб’єктів 

господарювання. 

5 2 1   2  1 1   5 

Тема 3. Правовий статус 

підприємств та 

господарських товариств. 

8 2 1   6  - -   6 

Тема 4. Підприємства 

колективної, приватної 

форми власності та інші 

види підприємств. 

Об’єднання підприємств. 

7 2 1   4  - -   6 

Тема 5. Громадянин як 

суб’єкт господарювання. 

Особливість статусу 

інших суб’єктів 

господарювання.  

8 2 1   6  - -   6 

Тема 6. Правовий режим 

майна суб’єктів 

господарювання. 

8 2 1   6  - -   6 

Разом за змістовим 

модулем 1. 

44 12 6   26  2 1    

Змістовий модуль 2. Господарські зобов’язання.  

Тема 7. Загальна 

характеристика 

господарських 

зобов’язань. 

 

   6 

1 2   2  1 -   5 

Тема 8. Господарські 

договори. 

6 1 2   2  1 1   5 

Тема 9. Правове 

регулювання 

банкрутства. 

6 - -   6  - -   6 

Разом за змістовим 

модулем 3. 

16 2 4   10  2 1   16 

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання в окремих галузях 

господарювання. 

Тема 10. Правове 

регулювання біржової  

5 1 2   2  1 -   6 



діяльності.  

Тема 11. Правове 

регулювання оренди та 

лізингу. 

5 1 2   2  1 1   6 

Тема 12. Особливості 

правового регулювання 

фінансової діяльності. 

6 - -   6  - -   5 

Разом за змістовим 

модулем 4. 

18 4 4   10  2 1   17 

Змістовий модуль 4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

Тема 13. Загальна 

характеристика 

відповідальності 

учасників господарських 

відносин. 

7 1 2   4  1 -   6 

Тема 14. Відшкодування 

збитків у сфері 

господарювання.  

7 1 2   4  1 1   5 

Разом за змістовим 

модулем 5.  

14 4 2   8  2 1   11 

Усього годин 90 18 18   54 90 8 4   78 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна  

форма 

заочна  

форма 

1 Тема 1. Поняття господарського законодавства і 

господарського права. 

1 - 

2 Тема 2. Правове положення суб’єктів господарювання. 1 1 

3 Тема 3. Правовий статус підприємств та 

господарських товариств. 

1 - 

4 Тема 4. Підприємства колективної, приватної форми 

власності та інші види підприємств. Об’єднання 

підприємств. 

1 - 

5 Тема 5. Громадянин як суб’єкт господарювання. 

Особливість статусу інших суб’єктів господарювання. 

1 - 

6 Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів 

господарювання. 

1 - 

7 Тема 7. Загальна характеристика господарських 

зобов’язань. 

2 - 

8 Тема 8. Господарські договори. 2 1 

9 Тема 10. Правове регулювання біржової  діяльності. 2 - 

10 Тема 11. Правове регулювання оренди та лізингу. 2 1 

11 Тема 13. Загальна характеристика відповідальності 

учасників господарських відносин. 

2 - 

12 Тема 14. Відшкодування збитків у сфері 

господарювання 

2 1 

 Разом 18 4 

 



6. Теми практичних занять 

Навчальним планом практичні заняття не передбачено. 

 

7. Теми лабораторних занять 

Навчальним планом лабораторні заняття не передбачено. 

 

8. Самостійна робота 

 

Самостійне вивчення дисципліни «Господарське право» неможливе без використання 

літературних джерел. У наш час знайомство з літературою навіть із самого вузького питання 

становить нелегке й досить трудомістке завдання. Дисципліна «Господарське право» за 

період свого існування нагромадило величезну кількість літературних джерел - підручників і 

навчальних посібників, монографій та журнальних статей, публікацій. Тому раціональна 

організація вивчення літератури курсу особливо необхідна. 

Для ефективного використання літератури й виконання поза аудиторної контрольної 

роботи варто вести конспект підручників. Конспектування інших літературних джерел має 

рекомендаційний характер. За підручником конспектуються лише ті питання, які через 

обмежене число лекцій та практичних занять не знайшли відбиття в лекційних конспектах й 

у зошитах для практичних занять. На лекціях і семінарських заняттях розглядається 

найбільш складний матеріал, представлений у питаннях для самопідготовки, які наведені до 

кожної теми курсу. Усі інші питання, викладені в запропонованому підручнику 

конспектуються в зошиті для самостійних робіт. 

Спочатку потрібно ознайомитися з основною (підручниками й навчальними 

посібниками), а потім з допоміжною (монографіями і статтями) літературою. При цьому 

важливо вивчити насамперед книги, а потім статті (у першу чергу останніх років видання) - 

вітчизняні й закордонні. 

Матеріал для конспектування доцільно оформляти в такій послідовності: 

1) назва вивченої теми курсу; 

2) конспект робіт з питань інтелектуальної власності (з вказівкою назви й сторінок 

першоджерела); 

3) конспект вказаних вище питань підручника (виписують їхні заголовки і сторінки 

підручника); 

4) конспект (за вибором студента) інших літературних джерел з даної теми (при цьому 

вказують їхніх авторів, назву, рік і місце видання, сторінки). 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 
 Змістовий модуль 1. Правове регулювання господарської 

діяльності та правове положення суб’єктів господарювання. 

 

1 Тема 1. Поняття господарського законодавства і господарського 

права (базова та додаткова література) 

Розкрити поняття господарської діяльності. 

1. Розкрити поняття стандартизації та сертифікації у сфері 

господарювання. 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань. 

 

2 5 



2 Тема 2. Правове положення суб’єктів господарювання (додаткова 

література) 

1. Ознайомитись зі змістом глави 2 Господарського кодексу 

України. 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань. 

Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література  1-7,] 

2 5 

3 Тема 3. Правовий статус підприємств та господарських товариств 

(базова та додаткова література) 

 Розкрити зміст питань: 

Поняття господарського товариства: акціонерне товариство, 

товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з 

додатковою відповідальністю, командитне товариство. Установчі 

документи та державна реєстрація господарських товариств. 

Власність, фонди і управління в господарських товариствах. 

Припинення діяльності господарських товариств. 

1. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань. 

 

 

6 6 

4 Тема 4. Підприємства колективної, приватної форми власності та 

інші види підприємств. Об’єднання підприємств (базова та 

додаткова література) 

1. Розкрити зміст питань: 

Поняття господарського об'єднання. Види господарських 

об'єднань. Функції та компетенція господарського об'єднання.   

Холдингові компанії. Товарні біржі. Торгово – промислові 

палати. Учасники ринку цінних паперів. Промислово – фінансові 

групи. 

 

4 6 

5 Тема 5. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливість 

статусу інших суб’єктів господарювання (базова та додаткова 

література) 

1. Розкрити зміст питання: 

Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових 

організацій у сфері господарювання. 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань. 

 

 

 

6 6 

6 Тема 6. Правовий режим майна суб'єктів господарювання 

(додаткова література) 

1. Ознайомитись із ст.13 Конституції України, та ст. 

20,76, 133, 134, 140, 147 ГКУ, ст.355, 346 ЦКУ 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

   Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література 1-7,  ] 

6 6 

 Змістовий модуль 2. Господарські договори 

7 Тема 7. Загальна характеристика господарських зобов’язань 

(додаткова література) 

1. Ознайомитись зі змістом глави 20 Господарського 

кодексу України. 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

2 5 



 

8 Тема 8. Господарські договори (базова та додаткова література) 

1. Скласти договір купівлі-продажу, міни, безоплатної 

передачі (дарування), контрактації, поставки. 

2 5 

9 Тема 9. Правове регулювання банкрутства (базова та додаткова 

література) 

1. Розкрити зміст питань: 

Банкрутство як правовий механізм регулювання 

підприємницької діяльності. Поняття банкрутства. Суб’єкти 

банкрутства.. Підстави для застосування банкрутства. 

Провадження у справах про банкрутство. Судові процедури, що 

застосовуються до боржника в процесі провадження у справі про 

банкрутство. Черговість задоволення претензій кредиторів. 

Банкрутство фермерських і сільськогосподарських підприємств. 

 

6 6 

 Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання в 

окремих галузях господарювання. 

  

10 Тема 10. Правове регулювання біржової  діяльності (базова та 

додаткова література) 

1. Розкрити зміст питань: 

Процедура проведення біржових торгів. Відповідальність за 

порушення правил біржової торгівлі. 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

 

2 6 

11 Тема 11. Правове регулювання оренди та лізингу (базова та 

додаткова література) 

1. Розкрити зміст питання договори лізингу. 

2. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

 

2 6 

12 Тема 12. Особливості правового регулювання фінансової 

діяльності (базова та додаткова література) 

1. Розкрити зміст питань: 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 

Повноваження Національного банку україни. Правовий статус 

банків. Банківскі операції. Банківські рахунки. Відповідальність 

за порушення строків розрахунків. Кредитні операції банків. 

Міжнародні розрахункові операції. Правові засади здійснення 

фінансового моніторингу. 

6 5 

Змістовий модуль 4. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. 

 

13 Тема 13. Загальна характеристика відповідальності учасників 

господарських відносин (базова та додаткова література) 

1. Підготуватися до розв’язування ситуаційних 

завдань. 

4 6 

14 Тема 14. Відшкодування збитків у сфері господарювання (базова 

та додаткова література) 

1. Підготуватися до розв’язування ситуаційних 

завдань. 

 

4 5 

 Разом  54 78 



 

9. Індивідуальні завдання 

9.1. Науковий реферат 

З метою поглиблення знань із дисципліни, набуття навичок самостійної роботи з 

літературою пропонується виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді написання 

наукових рефератів. Написання реферату займає важливе місце у процесі організації 

самостійної роботи студентів і є важливим засобом поглиблення знань з навчальної 

дисципліни. Реферати стимулюють до більш глибокого вивчення предмета, розвивають 

вміння користуватися навчальною літературою і законодавством, складати бібліографію. 

Реферати виконуються на основі самостійного вивчення рекомендованої літератури і 

законодавства, перелік яких не обмежує ініціативи студента і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень.  

До літератури відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) 

З проблем, досліджених у наукових рефератах, студенти можуть підготувати і 

доповісти під час проведення семінарських занять або засідань наукового студентського 

гуртка. 

Орієнтовна тематика рефератів 

1. Предмет регулювання господарського права. 

2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. 

3. Методи господарського права. 

4. Поняття, ознаки та особливості підприємництва. 

5. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види. 

6. Система господарського законодавства. 

7. Проблеми вдосконалення господарського законодавства. 

8. Поняття суб’єкта підприємницького права. 

9. Види суб’єктів підприємницького права. 

10. Завдання, права та обов’язки суб’єкта господарського права. 

11. Поняття підприємства. 

12. Організаційно-правові форми підприємств. 

13. Створення підприємства. 

14. Установчі документи підприємства. 

15. Державна реєстрація підприємства. 

16. Припинення діяльності підприємства. 
17. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства. 

18. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства. 

19. Майно та майнові права в акціонерному товаристві. 

20. Правовий режим акцій. 

21. Управління акціонерним товариством. 

22. Товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою 

відповідальністю. 

23. Повне товариство. 

24. Командитне товариство. 

25. Поняття господарського об’єднання. Законодавство про господарські об’єднання. 

26. Види господарських об’єднань. 

27. Функції та компетенція господарського об’єднання. 

28. Правовий статус промислово-фінансових груп. 

29. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності. 

30. Право державної власності. 

31. Право колективної власності. 

32. Право приватної власності. 



33. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму 

майна державних бюджетних установ. 

34. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. 

35. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України. 

36. Функції господарського договору. 

37. Форма господарського договору. 

38. Порядок укладання господарських договорів. 

39. Виконання господарських договорів. 

40. Поняття відповідальності в господарському праві. 

41. Функції відповідальності. 

42. Види відповідальності. 

43. Підстави відповідальності. 

44. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства. 

45. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству. 

46. Підстави для застосування банкрутства. 

47. Провадження у справах про банкрутство. 

48. Ліквідаційна процедура. 

49. Мирова угода. 

50. Поняття про функції ціни. Політика ціноутворення. 

51. Види цін та порядок їх встановлення. 

52. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність 

за її порушення. 

53. Ринок цінних паперів: поняття, види, нормативно-правова основа. 

54. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

55. Особливості правового статусу та компетенція саморегульованих організацій на 

ринку цінних паперів. 

56. Поняття та види цінних паперів. 

57. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства 

про економічну конкуренцію. 

58. Правове становище Антимонопольного комітету. 

59. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання. 

60. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

61. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 

62. Поняття договору оренди. Об’єкти оренди. 

63. Сторони в договорі оренди. 

64. Порядок укладання договору оренди. 

65. Умови договору оренди. 

66. Припинення договору оренди. 

67. Правове регулювання лізингових операцій в Україні. 

68. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. 

69. Об’єкти приватизації. 

70. Суб’єкти приватизації. 

71. Приватизаційний процес. 

72. Способи приватизації. 

73. Договірні відносини приватизації. 

74. Організація та ведення бухгалтерського обліку в господарських організаціях. 

75. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

76. Фінансова звітність суб’єктів господарювання. 

77. Статистична інформація суб’єктів господарювання. 

78. Поняття та зміст аудиторської діяльності. 

79. Форми та зміст аудиторських послуг. Види аудиту. 

80. Суб’єкти аудиторської діяльності. 



81. Проведення аудиту, надання інших аудиторських послуг. 

82. Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України. 

83. Законодавство про транспорт. 

84. Правове становище транспортних організацій. 

85. Транспортні господарські договори. 

86. Поняття, види та правове становище банків. Банківські операції та їх види. 

87. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 

88. Порядок відкриття рахунків у банках. 

89. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті. 

90. Поняття та юридичні ознаки біржі. 

91. Функції, права та обов’язки біржі. 

92. Види біржових угод. 

93. Правила біржової торгівлі. 

94. Правовий статус фондової біржі. 

95. Поняття страхової діяльності. Законодавство про страхову діяльність. 

96. Правове становище учасників страхової діяльності. 

97. Державний нагляд за страховою діяльністю. 

98. Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про 

зовнішньоекономічну діяльність. 

99. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 

100. Види та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

101. Правове становище торгово-промислових палат. 

102. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в  економіці України. 

103. Форми і види іноземних інвестицій. 

104. Державна реєстрація іноземних інвестицій. 

105. Особливості правового регулювання іноземних інвестицій, що здійснюються за 

окремими договорами (контрактами). 

106. Гарантії і компенсації іноземним інвесторам. 

107. Поняття та види спеціальних (вільних) зон. 

108. Порядок створення спеціальної економічної зони. 

109. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку. 

110. Правове становище господарських судів. 

111. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ. 

112. Досудове врегулювання господарських спорів. 

113. Вирішення господарських спорів. 

114. Поняття підприємництва (визначення, ознаки та умови здійснення). Законодавство 

про підприємництво. 

115. Некомерційна господарська діяльність, організаційні форми здійснення. 

116. Правове регулювання діяльності іноземних підприємців в Україні. 

117. Поняття та порядок утворення суб’єкта господарювання. 

118. Установчі документи суб’єкта господарювання. 

119. Державна реєстрація  суб’єкта господарювання. 

120. Припинення діяльності суб’єкта господарювання. 

121. Ліквідація суб’єкта господарювання та порядок розрахунків з кредиторами. 

122. Державне унітарне та  державне комерційне  підприємства.   

123. Загальна характеристика комунальних підприємств. 

124. Повне  товариство (утворення, функціонування та припинення діяльності 

товариства).  

125. Командитні товариства (утворення, функціонування та припинення діяльності 

товариства). 

126. Охарактеризуйте першу судову процедуру – розпорядження майном боржника, яка 

застосовується до неплатоспроможного боржника. 



127. Охарактеризуйте другу судову процедуру – мирову угоду, яка застосовується до 

неплатоспроможного боржника. 

128. Охарактеризуйте третю судову процедуру – санацію (відновлення 

платоспроможності) боржника. 

129. Поняття господарсько-правової відповідальності. 

130. Поняття господарського правопорушення ( договірні та позадоговірні). 

131. Функції господарсько-правової відповідальності. 

132. Види господарсько-правової відповідальності. 

133. Підстави господарсько-правової відповідальності. 

134. Загальна характеристика захисту прав суб’єктів господарської відповідальності. 

135. Правове становище господарських судів. 

136. Підвідомчість справ та досудовий порядок розгляду господарських спорів. 

137. Вирішення спорів господарським судом. (Пред’явлення претензій). 

138. Поняття господарського (комерційного ) договору та методика його укладання. 

139. Структура договору та його основні умови. 

140. Порядок оформлення тексту господарського (комерційного) договору. 

141. Порядок виконання господарського договору. 

142. Порядок змін і розірвання господарського договору. 

143. Способи забезпечення виконання зобов’язань господарського договору. 

144. Відповідальність за порушення умов договору. Поняття збитків. 

145. Правовий статус банків. Організаційно-правові форми банків. 

146. Банківські операції, їх види. 

147. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті. 

148. Антимонопольно-конкурентне законодавство. 

149. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного 

законодавства. 

150. Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон. 

151. Порядок створення спеціальної економічної зони. 

152. Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку. 

153. Правове регулювання лізингових операцій в Україні. 

154. Поняття легітимації  суб’єктів підприємництва. (Державна реєстрація) 

155. Ліцензування  та патентування певних видів підприємницької діяльності. 

156. Умови здійснення підприємницької діяльності. 

 

 

10. Методи навчання 

 

Під час викладання дисципліни «Господарське право» використовуються наступні 

методи навчання: 

Словесні методи навчання: 

- лекція — метод навчання, який передбачає розкриття у словесній формі 

сутності явищ, наукових понять, процесів, які знаходяться між собою в логічному зв'язку, 

об'єднані загальною темою.  

- пояснення — вербальний метод навчання, який передбачає розкриття сутності 

певного явища, процесу, закону.  

- бесіда передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на 

основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або 

відтворення уже наявних знань. З погляду форми проведення виокремлюють два види 

бесіди: евристичну і репродуктивну. За місцем у навчальному процесі виділяють бесіди: 

вступну, поточну, підсумкову. 

Наочні методи: 



- демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і 

процесів у їхньому натуральному вигляді, в динаміці. 

- ілюстрація — метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (фотографії, малюнки, схеми, графіки та ін.). 

- спостереження як метод навчання передбачає сприймання певних предметів, 

явищ, процесів у природному чи виробничому середовищі без втручання у ці явища й 

процеси. 

Практичні методи навчання. Спрямовані на досягнення завершального етапу 

процесу пізнання (практичні та семінарські заняття) 

Інтерактивне навчання у вищій школі передбачає докорінну зміну методичних 

стереотипів, які сформувалися у викладачів. При вивченні дисципліни «Господарське право» 

використовуються наступні форми навчальної діяльності: фронтальна, парна, індивідуальна 

та групова. Найпоширенішою є групова форма, яка є формою організації навчання в малих 

групах студентів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва 

викладачем і в співпраці зі студентами. Викладач у груповій навчальній діяльності керує 

роботою кожного студента опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які 

регулюють діяльність студентів. При викладанні лекційного матеріалу обов’язковим є 

використання презентацій що є  наочністю для студентів та дозволяє краще засвоїти 

матеріал.  

 

11. Методи контролю 

 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточно-модульний контроль. З 

дисципліни «Господарське право», для якої підсумковий контроль передбачено у формі 

заліку, на поточно-модульний контроль виділяється 100 балів 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх виконання та 

результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на 

семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські 

заняття; результати експрес-контролю тощо. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою навчальною 

програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне опрацювання окремих 

питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових тестів; 

підготовка реферативних матеріалів з публікацією тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного 

модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів. 

Результати поточно-модульного контролю виставляються в журналах обліку роботи 

викладача.  

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на вищу 

кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням викладача, який 

викладає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку підсумкового контролю. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього семінарського заняття. 

Час і порядок складання визначає викладач. 

У разі, коли студент не з’явився на проведення модульної контрольної роботи без 

поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються 

викладачем. 



Знання студента з певного модуля  вважаються незадовільними, за умови коли сума 

балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання поточно-модульного 

контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру. Якщо у 

підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він допускається до 

повторного складання поточно-модульного контролю з дисципліни. Студент, допущений до 

повторного складання поточно-модульного контролю зобов’язаний у терміни, визначені 

деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання поточно-

модульного контролю, виконати модульні контролі. Рейтинговий показник студента з 

навчальної дисципліни при цьому визначається за результатами повторного складання і не 

впливає на загальний рейтинг студента. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма 

видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 

роботи, науково-дослідної роботи тощо). Встановлюється, що при вивченні дисципліни 

студент може набрати максимально 100 балів.  Кількість балів, які можна набрати у ході 

вивчення курсу дисципліни розподіляються наступним чином: 

 

Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни 

 «Господарське право» 
 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
 Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Кількість балів за 

змістовий модуль 
37 

 

38 

 

15 

100 

Теми  Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

Т 

6 

МК 

1 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

МК2 Т 

13 

Т 

14 

МК 

3 

Кількість балів за 

тему і модульний 

контроль 

5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 8 5 5 5 

в т.ч. за видами робіт                  

- семінарські – 

практичні заняття 
3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3  3 3  

- виконання СРС 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2  2 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS. 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Поліщук О.А. Господарське право. Методичні вказівки та завдання для виконання 

контрольної роботи студентами факультету економіки і підприємництва заочної форми 

навчання за спеціальністю: 073 «Менеджмент». Умань: УНУС, 2017. – 43с. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

1. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. К.: Атіка, 2011. 624 с. 

2. Гордієнко К.Д. Юридична служба на підприємстві. Типові положення. Зразки 

документів. Судова практика. К.: КНТ, 2009. 304 с. 

3. Крупка Ю.М., Гав'яз О.М. Правове регулювання некомерційної господарської 

діяльності: Навчальний посібник. К.: Атіка, 2010. 184 с. 

4. Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. - 2-ге вид. Львів: 

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. 172 с. 

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. 

Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. К.: 

Юрінком Інтер, 2011. 688 с. 

6. Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: 
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