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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Господарське право» складена 

відповідно до освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти бакалавр за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030601 

«Менеджмент». 

Господарське право – це комплексна галузь права, яка являє собою сукупність 

норм, які регулюють відносини за участю підприємств, установ, організацій, підприємців 

у ході здійснення своєї господарської діяльності. Господарські відносини у сфері 

економіки України становлять предмет господарського права. 

Міждисциплінарні зв’язки: курс «Господарське право» орієнтований на 

формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського 

законодавства України, носить комплексний узагальнюючий характер і об'єднує через 

призму управлінської діяльності в одне ціле знання, отримані студентами у процесі 

вивчення наступних дисциплін: «Трудове право», «Адміністративне право»,  

«Бухгалтерський облік», «Податковий облік», «Фінансовий облік», «Менеджмент 

організацій». 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1.Правові основи та державне регулювання господарської діяльності. 

2.Договори у господарській діяльності. Правове регулювання підприємництва в 

окремих сферах. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право» є формування 

у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського законодавства 

України, правових основ здійснення господарської діяльності, правового регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання, господарських зобов’язань та договорів, 

відповідальності, правове регулювання різних видів господарської діяльності, а також про 

об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське право» є передача 

студентам комплексу знань про поняття, систему і роль господарського права в сучасних 

умовах, правового статусу суб’єктів господарювання, правового регулювання державного 

регулювання господарських відносин, а також з’ясування теоретичних і практичних 

питань правового регулювання окремих галузей господарської діяльності. Вивчення 

студентами основних положень господарського права дасть їм змогу опанувати інші 

фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібне для 

ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані 

такі компетентності: 

загальні: 

розуміти: 

1) поняття, предмет, метод, джерела господарського права та його місце у 

системі права України;  

2) сутність господарської діяльності; 

3) правовий статус суб’єктів господарювання; 

4) загальні положення державного регулювання господарської діяльності; 

5)  сутність правових категорій господарського права;  

6) основи правового регулювання окремих сфер та галузей господарської 

діяльності; 

7) зміст господарсько-договірних та зобов’язальних відносин; 

8) особливості застосування господарсько-правової відповідальності; 

специфічні: 

вміти : 



1) вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях; 

2) аналізувати та застосовувати норми господарського права; 

3) правильно тлумачити юридичні факти господарського права та 

застосовувати на практиці отримані знання; 

4) розв’язувати теоретичні та практичні завдання з господарського права; 

5) використовувати знання з господарського права як підґрунтя для набуття 

досвіду в сфері господарської діяльності; 

6)  застосовувати зразки господарських документів у практичній діяльності для 

вирішення правових питань; 

7) аналізувати конкретні випадки з практики застосування господарського 

законодавства і змодельованих ситуацій; 

8) шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти 

для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній 

діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» відводиться 90 

академічних годин  / 3 кредити ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І 

Правові основи та державне регулювання господарської діяльності. 

 
Тема 1. Теоретичні основи господарського права 
Поняття господарського права як галузі права. Предмет регулювання 

господарського права. Поняття господарської діяльності, її види (підприємницька та 
некомерційна). Законодавче визначення господарської діяльності. Методи 
господарського права: поняття, види (метод автономних рішень, метод власних 
приписів та метод рекомендацій). 

Наука господарського права: її предмет та система. Основні правові категорії і 
поняття господарського права: право на здійснення господарської діяльності, право 
на здійснення підприємницької діяльності, підприємець, ринок, державне 
регулювання, господарювання, господарська діяльність, право власності. 

Принципи господарського права та їх значення для регулювання 
господарської діяльності. 

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання: поняття та види 
Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Господарські організації, 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, 
представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій 
(структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. 

Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання. Колективні і 
індивідуальні суб'єкти господарювання. Організаційні та договірні суб'єкти 
господарювання. Суб'єкти приватного та публічного права в господарській 
діяльності. Суб'єкти основного виробництва та інфраструктури ринку. 

 
Тема 3. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності 
Поняття і значення способів заснування суб'єктів господарського права. 

Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання. Державна реєстрація: 
порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації. Державна 
реєстрація внесення змін в установчі документи юридичних осіб та змін в 
відомостях про фізичну особу-підприємця. 

 

Тема 4. Ліцензування, патентування господарської діяльності та видача 

дозволів на окремі види господарської діяльності. 

Засоби державного регулювання господарської діяльності: державне 
замовлення, державне завдання, ліцензування, патентування і квотування; 
сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання 
цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, 
компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

 

Тема 5. Припинення суб’єктів господарювання 

Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Добровільне та 
примусове припинення діяльності. Ліквідація та реорганізація суб'єктів 
господарювання. Підстави і порядок проведення ліквідації. Задоволення вимог 
кредиторів при ліквідації. 

Поняття банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів 
підприємництва. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника: 
розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення 
платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. 

 



Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарської діяльності 

Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права власності в 
господарському обігу. Право власності - основне речове право у сфері 
господарювання. Право господарського відання. Право оперативного управління. 
Право оперативного використання майна. 

Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. Особливості правого 
режиму нерухомого майна. Джерела формування майна суб'єктів господарювання: 
грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, 
послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що 
належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; 
безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші 
джерела, не заборонені законом. 

Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. 
Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та правовий режим 
оборотних фондів. Поняття та правовий режим нематеріальних активів. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Договори у господарській діяльності.  

Правове регулювання підприємництва в окремих сферах 

 

Тема 7. Поняття, зміст, функції та форми господарських договорів  

Поняття господарського договору. Зміст і ознаки господарського договору. 

Класифікація господарських договорів: за ознакою підстав виникнення договірних 

зобов’язань, за ознакою взаємного становища сторін, за строком дії, за економічним 

змістом та юридичними ознаками, за тривалістю застосування у сфері підприємництва, за 

ознакою проведення попередніх переговорів під час укладення договору. за ступенем 

складності 

Форми господарського договору:  повна письмова форма, спрощена письмова 

форма, спеціальна письмова форма. 

 

Тема 8. Порядок укладання та виконання господарських договорів 

Порядок укладання господарського договору. Особливості укладання попередніх 
договорів. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного 
волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. Особливості укладання 
господарських договорів за державним замовленням. Особливості укладання 
господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання 
господарських договорів за рішенням суду. Укладання організаційно-господарських 
договорів. 

Загальні правила виконання господарських договорів. Передача 
(делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Місце виконання господарського 
зобов'язання. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань. 

Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними. 

 

Тема 9.Договори про передачу майна. Договори про передачу майна в 

користування 

Договори про платну передачу майна, про безоплатну передачу майна, про 

передачу майна з умовою здійснення періодичних виплат, про передачу майна в 

користування. Договори найму (оренди), прокату, найму (оренди) земельної ділянки, 

найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму транспортного засобу, лізингу, найму 

житла, позички концесії. 

 

 

Тема 10. Договори про виконання робіт та наданню послуг 



Договори підряду, договори перевозки вантажів, пасажирів і багажу. Договори 

зберігання, доручення, комісії, консигнації, управління майном. Агентські договори. 

 
Тема 11. Розрахунково-кредитні правовідносини 
Готівкові і безготівкові розрахунки в господарській діяльності. Договори 

позики, банківського рахунку, банківського вкладу. Кредитний договір. 
Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення виконання господарських 

зобов'язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських 
зобов'язань. 

 

Тема 12. Правове регулювання інтелектуальної власності 

Загальні засади права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

Право інтелектуальної власності на торгівельну марку. Авторське право і суміжні права, 

патентне право. 

 

Тема 13. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 

Способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

Форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

Нотаріальний захист прав та інтересів підприємців. Судовий захист прав суб’єктів 

підприємницької діяльності. Вирішення спорів між суб’єктами підприємницької 

діяльності третейськими судами. 

 
Тема 14. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 
Поняття, види та форми юридичної відповідальності в господарському праві. Договірна 

відповідальність, відшкодування збитків. Підстави звільнення від відповідальності в договірних 

правовідносинах. Господарсько-правова відповідальність у сфері господарської діяльності. 

Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької господарської. Кримінальна 

відповідальність у сфері господарської діяльності. 

 
Тема 15. Законодавство про захист від монополізму та недобросовісної 

конкуренції 
Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і форми 

недобросовісної конкуренції. 
Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. 

Поняття і ознаки монопольного становища на ринку. Суб'єкти монопольної 
діяльності. Природні монополії. Наслідки здійснення монопольної діяльності. 
Відповідальність за здійснення монопольної діяльності. 
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Інформаційні джерела правової інформації 

на електронних носіях та в інтернеті 

1. Електронні бази законодавства України: Інфодиск: „Законодавство Украины” 

(нормативно-правова база українською мовою – понад 80 000 документів); ЛИГА: 

ЗАКОН; Нормативні акти України (НАУ); Парус-Консультант; Юрист + Закон. 

2. Верховна Рада України  − http:// www.rada.gov.ua ; http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi 

3. Президент України − http:// www.president.gov.ua 

4. Кабінет Міністрів України − http:// www.kmu.gov.ua 

5. Конституційний суд України − http:// www.ccu.gov.ua 

6. Верховний суд України − http:// www.scourt.gov.ua 

7. Вищий адміністративний суд України - http:// www.vasu.gov.ua 

8. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини −  

     http:// www.ombudsman.kiev.ua 

9. Міністерство освіти і науки України − http:// www.mon.gov.ua 

10. Міністерство праці та соціальної політики України − http:// www.mlsp.gov.ua 

11. МОП − http:// www.ilo.org. 

12. Рада Європи − http:// www.coe.int 

13. Права людини − http:// www.humanrights.coe.int 

14. Європейський суд з прав людини − http:// www.echr.coe.int 

15. Український портал практики Європейського суду з прав людини − http:// 

www.eurocourt.org.ua 

16. Європейська соціальна хартія − http:// www.chartesociale.coe.int  

17. Європейський Союз − http:// europa.eu.int/index-en.htm 

18. База законодавства ЄС - EUR-Lex − http:// europa.eu.int/eur-lex/  

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни 

«Господарське право» є залік, який проводиться шляхом проведення усного опитування за 

програмовим матеріалом усього курсу. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

  Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни «Господарське 

право» забезпечується різноманітними індивідуальними засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-1/10smcjpp.pdf
http://www.rada.gov.ua/
http://www.coe.int/
http://www.humanrights.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.eurocourt.org.ua/
http://www.eu.int/index-en.htm
http://www.eu.int/index-en.htm


- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3  

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
нормативна 

Напрям підготовки  

071 «Облік і 

оподаткування», 

073 «Менеджмент» 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 

3-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість  годин – 90 
5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи  

студента – 1,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

24 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 8 год. 

Самостійна робота 

42 год. 74 год. 

Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право» є формування 

у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського законодавства 

України, правових основ здійснення господарської діяльності, правового регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання, господарських зобов’язань та договорів, 

відповідальності, правове регулювання різних видів господарської діяльності, а також про 

об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин.  

2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське право» є передача 

студентам комплексу знань про поняття, систему і роль господарського права в сучасних 

умовах, правового статусу суб’єктів господарювання, правового регулювання державного 

регулювання господарських відносин, а також з’ясування теоретичних і практичних 

питань правового регулювання окремих галузей господарської діяльності. Вивчення 

студентами основних положень господарського права дасть їм змогу опанувати інші 

фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове мислення, потрібне для 

ефективної практичної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України. 

2.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані 

такі компетентності: 

загальні: 

розуміти: 

-поняття, предмет, метод, джерела господарського права та його місце у системі 

права України;  

-сутність господарської діяльності; 

-правовий статус суб’єктів господарювання; 

-загальні положення державного регулювання господарської діяльності; 

-сутність правових категорій господарського права;  

-основи правового регулювання окремих сфер та галузей господарської діяльності; 

-зміст господарсько-договірних та зобов’язальних відносин; 

-особливості застосування господарсько-правової відповідальності; 

специфічні: 

вміти : 



-вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та застосовувати його 

у конкретних ситуаціях; 

-аналізувати та застосовувати норми господарського права; 

-правильно тлумачити юридичні факти господарського права та застосовувати на 

практиці отримані знання; 

-розв’язувати теоретичні та практичні завдання з господарського права; 

-використовувати знання з господарського права як підґрунтя для набуття досвіду в 

сфері господарської діяльності; 

- застосовувати зразки господарських документів у практичній діяльності для 

вирішення правових питань; 

-аналізувати конкретні випадки з практики застосування господарського 

законодавства і змодельованих ситуацій; 

-шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для 

вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній 

діяльності. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І 

Правові основи та державне регулювання господарської діяльності. 

 
Тема 1. Теоретичні основи господарського права 
Поняття господарського права як галузі права. Предмет регулювання 

господарського права. Поняття господарської діяльності, її види (підприємницька та 
некомерційна). Законодавче визначення господарської діяльності. Методи 
господарського права: поняття, види (метод автономних рішень, метод власних 
приписів та метод рекомендацій). 

Наука господарського права: її предмет та система. Основні правові категорії і 
поняття господарського права: право на здійснення господарської діяльності, право 
на здійснення підприємницької діяльності, підприємець, ринок, державне 
регулювання, господарювання, господарська діяльність, право власності. 

Принципи господарського права та їх значення для регулювання 
господарської діяльності. 

 

Тема 2. Суб’єкти господарювання: поняття та види 
Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Господарські організації, 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; філії, 
представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій 
(структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності. 

Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання. Колективні і 
індивідуальні суб'єкти господарювання. Організаційні та договірні суб'єкти 
господарювання. Суб'єкти приватного та публічного права в господарській 
діяльності. Суб'єкти основного виробництва та інфраструктури ринку. 

 
Тема 3. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності 
Поняття і значення способів заснування суб'єктів господарського права. 

Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання. Державна реєстрація: 
порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації. Державна 
реєстрація внесення змін в установчі документи юридичних осіб та змін в 
відомостях про фізичну особу-підприємця. 

 

Тема 4. Ліцензування, патентування господарської діяльності та видача 

дозволів на окремі види господарської діяльності. 

Засоби державного регулювання господарської діяльності: державне 
замовлення, державне завдання, ліцензування, патентування і квотування; 
сертифікація та стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання 
цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, 
компенсацій, цільових інновацій та субсидій. 

 

Тема 5. Припинення суб’єктів господарювання 

Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Добровільне та 
примусове припинення діяльності. Ліквідація та реорганізація суб'єктів 
господарювання. Підстави і порядок проведення ліквідації. Задоволення вимог 
кредиторів при ліквідації. 

Поняття банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів 
підприємництва. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника: 
розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення 
платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. 

 



Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарської діяльності 

Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права власності в 
господарському обігу. Право власності - основне речове право у сфері 
господарювання. Право господарського відання. Право оперативного управління. 
Право оперативного використання майна. 

Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. Особливості правого 
режиму нерухомого майна. Джерела формування майна суб'єктів господарювання: 
грошові та матеріальні внески засновників; доходи від реалізації продукції (робіт, 
послуг); доходи від цінних паперів; капітальні вкладення і дотації з бюджетів; 
надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що 
належать їм, придбання майна інших суб'єктів; кредити банків та інших кредиторів; 
безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян; інші 
джерела, не заборонені законом. 

Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. 
Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та правовий режим 
оборотних фондів. Поняття та правовий режим нематеріальних активів. 

 

Змістовий модуль ІІ. 

Договори у господарській діяльності.  

Правове регулювання підприємництва в окремих сферах 

 

Тема 7. Поняття, зміст, функції та форми господарських договорів  

Поняття господарського договору. Зміст і ознаки господарського договору. 

Класифікація господарських договорів: за ознакою підстав виникнення договірних 

зобов’язань, за ознакою взаємного становища сторін, за строком дії, за економічним 

змістом та юридичними ознаками, за тривалістю застосування у сфері підприємництва, за 

ознакою проведення попередніх переговорів під час укладення договору. за ступенем 

складності 

Форми господарського договору:  повна письмова форма, спрощена письмова 

форма, спеціальна письмова форма. 

 

Тема 8. Порядок укладання та виконання господарських договорів 

Порядок укладання господарського договору. Особливості укладання попередніх 
договорів. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного 
волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. Особливості укладання 
господарських договорів за державним замовленням. Особливості укладання 
господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання 
господарських договорів за рішенням суду. Укладання організаційно-господарських 
договорів. 

Загальні правила виконання господарських договорів. Передача 
(делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Місце виконання господарського 
зобов'язання. Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань. 

Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними. 

 

Тема 9.Договори про передачу майна. Договори про передачу майна в 

користування 

Договори про платну передачу майна, про безоплатну передачу майна, про 

передачу майна з умовою здійснення періодичних виплат, про передачу майна в 

користування. Договори найму (оренди), прокату, найму (оренди) земельної ділянки, 

найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму транспортного засобу, лізингу, найму 

житла, позички концесії. 

 

 

Тема 10. Договори про виконання робіт та наданню послуг 



Договори підряду, договори перевозки вантажів, пасажирів і багажу. Договори 

зберігання, доручення, комісії, консигнації, управління майном. Агентські договори. 

 
Тема 11. Розрахунково-кредитні правовідносини 
Готівкові і безготівкові розрахунки в господарській діяльності. Договори 

позики, банківського рахунку, банківського вкладу. Кредитний договір. 
Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення виконання господарських 

зобов'язань. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських 
зобов'язань. 

 

Тема 12. Правове регулювання інтелектуальної власності 

Загальні засади права інтелектуальної власності. Об’єкти та суб’єкти права 

інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування. 

Право інтелектуальної власності на торгівельну марку. Авторське право і суміжні права, 

патентне право. 

 

Тема 13. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 

Способи захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

Форми захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

Нотаріальний захист прав та інтересів підприємців. Судовий захист прав суб’єктів 

підприємницької діяльності. Вирішення спорів між суб’єктами підприємницької 

діяльності третейськими судами. 

 
Тема 14. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 
Поняття, види та форми юридичної відповідальності в господарському праві. Договірна 

відповідальність, відшкодування збитків. Підстави звільнення від відповідальності в договірних 

правовідносинах. Господарсько-правова відповідальність у сфері господарської діяльності. 

Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької господарської. Кримінальна 

відповідальність у сфері господарської діяльності. 

 
Тема 15. Законодавство про захист від монополізму та недобросовісної 

конкуренції 
Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і форми 

недобросовісної конкуренції. 
Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. 

Поняття і ознаки монопольного становища на ринку. Суб'єкти монопольної 
діяльності. Природні монополії. Наслідки здійснення монопольної діяльності. 
Відповідальність за здійснення монопольної діяльності. 



4. Структура навчальної дисципліни  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

Денна форма Заочна форма 

усього  зокрема усього  зокрема 

л п с.р. л п с.р. 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Правові основи та державне  

регулювання господарської діяльності. 

Тема 1. Теоретичні основи 
господарського права 

6 2 1 3 6 0,5  6,5 

Тема 2. Суб’єкти 
господарювання: поняття та 
види 

7 2 2 3 6 0,5 0,5 5 

Тема 3. Правове регулювання 
державної реєстрації суб’єктів 
підприємницької діяльності 

9 2 4 3 6 0,5 2 5,5 

Тема 4. Ліцензування, патенту-

вавння господарської діяльності 

та видача дозволів на окремі 

види господарської діяльності. 

6 2 1 3 6 0,5 0,5 6 

Тема 5. Припинення суб’єктів 

господарювання 
6 1 2 3 6 0,5 0,5 5 

Тема 6. Правовий режим майна 

суб’єктів господарської 

діяльності 

6 1 2 3 6 0,5 0,5 5 

Разом за змістовим модулем 1 40 10 12 18 40 3 4 33 

Змістовий модуль ІІ. Договори у господарській діяльності.  

Правове регулювання підприємництва в окремих сферах 

Тема 7. Поняття, зміст, функції та 

форми господарських договорів  
7 2 2 3 4,5 0,5  4 

Тема 8. Порядок укладання та 

виконання господарських 

договорів 

6 2 2 2 6,5 1 0,5 5 

Тема 9.Договори про передачу 

майна. Договори про передачу 

майна в користування 

5 2 1 2 6 0,5 0,5 5 

Тема 10. Договори про вико-

нання робіт та наданню послуг 
4 1 1 2 6 0,5 0,5 5 

Тема 11. Розрахунково-
кредитні правовідносини 

5 1 1 3 6 0,5 0,5 5 

Тема 12. Правове регулювання 

інтелектуальної власності 
5 1 1 3 5 0,5 0,5 4 

Тема 13. Захист прав і законних 

інтересів суб’єктів господарської 

діяльності 

7 2 2 3 6 0,5 0,5 5 

Тема 14. Відповідальність за 
правопорушення у сфері 
господарювання 

6 2 1 3 5 0,5 0,5 4 

Тема 15. Законодавство про 
захист від монополізму та 
недобросовісної конкуренції 

5 1 1 3 5 0,5 0,5 4 

Разом за змістовим модулем 2 50 14 12 24 50 5 4 41 



Усього годин  90 24 24 42 90 8 8 74 

 



5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи господарського права 1 

2 Суб’єкти господарювання: поняття та види 2 

3 
Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності 
4 

4 
Ліцензування, патентувавння господарської діяльності та видача 

дозволів на окремі види господарської діяльності 
1 

5 Припинення суб’єктів господарювання 2 

6 Правовий режим майна суб’єктів господарської діяльності 2 

7 Поняття, зміст, функції та форми господарських договорів 2 

8 Порядок укладання та виконання господарських договорів 2 

9 
Договори про передачу майна. Договори про передачу майна в 

користування 
1 

10 Договори про виконання робіт та наданню послуг 1 

11 Розрахунково-кредитні правовідносини 1 

12 Правове регулювання інтелектуальної власності 1 

13 Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 2 

14 Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 1 

15 
Законодавство про захист від монополізму та недобросовісної 

конкуренції 
1 

 Усього 24 

 



6. Самостійна робота 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи господарського права 3 

2 Суб’єкти господарювання: поняття та види 3 

3 Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності 
3 

4 Ліцензування, патентувавння господарської діяльності та видача 

дозволів на окремі види господарської діяльності 
3 

5 Припинення суб’єктів господарювання 3 

6 Правовий режим майна суб’єктів господарської діяльності 3 

7 Поняття, зміст, функції та форми господарських договорів 3 

8 Порядок укладання та виконання господарських договорів 2 

9 Договори про передачу майна. Договори про передачу майна в 

користування 
2 

10 Договори про виконання робіт та наданню послуг 2 

11 Розрахунково-кредитні правовідносини 3 

12 Правове регулювання інтелектуальної власності 3 

13 Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності 3 

14 Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 3 

15 Законодавство про захист від монополізму та недобросовісної 

конкуренції 
3 

 Усього 42 

 

 



7. Індивідуальні завдання 

Індивідуальним науково-дослідним завданням з дисципліни «Господарське право» 

є реферат. Індивідуальне завдання полягає в тому, щоб підготувати розгорнуту відповідь у 

вигляді реферату на одне питання із переліку питань, що подані для підсумкового 

контролю до дисципліни. 

Реферат – це важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке 

засвоєння здобувачами спеціальних питань діяльності суб'єктів аудиту, набуття навичок 

узагальнення й аналізу вивченого матеріалу. 

Реферат являє собою самостійну працю здобувача і є підсумком вивчення ним 

програмного матеріалу та засобом отримання додаткових балів в умовах інтеграції 

європейської освіти відповідно до вимог Болонської декларації. 

Метою реферату є виявлення рівня теоретичної підготовки здобувача з 

господарського права, його уміння самостійно аналізувати й оцінювати ситуації 

професійного характеру в умовах ринкової економіки. 

Структура реферату включає в себе такі змістовні частини: 

У вступі розкривається обґрунтування актуальності вибраної теми, мета та завдання 

реферату, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. 

В основній частині викладають зміст передбачених планом питань. Виклад кожного 

питання доцільно завершувати короткими висновками. 

Висновки повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями, 

підпорядковані меті написання реферату. До висновків слід відносити не лише теоретичні 

положення, але й власні погляди на вирішення досліджуваних питань. 

При оформленні рефератів слід враховувати особливості наукового стилю мови, 

головною рисою якого є об'єктивність викладу. Необхідно стисло, логічно й 

аргументовано викладати зміст і результати проведених досліджень, уникати загальних 

фраз, бездоказових тверджень, тавтології. 

Реферат виконується на основі використання найновішої літератури, що зумовлює 

необхідність ретельного вивчення нових видань підручників, навчальних та практичних 

посібників, монографій вітчизняних та зарубіжних авторів, брошур. Необхідний матеріал, 

особливо дискусійний, вивчається у відповідних науково-практичних та теоретичних 

виданнях. 

Обсяг роботи - до 15 сторінок тексту. Реферат виконується на стандартних (А-4) 

аркушах білого кольору. При друкованому варіанті слід дотримуватися таких вимог: поля 

- зліва - 30 мм; справа – 15 мм, зверху та знизу - 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль - 

14; міжрядковий інтервал: 1,5. 

Посилання на цитати, запозичені з підручників, монографій, наукових праць 

оформляються відповідно до встановлених вимог, наприклад [43,  с. 80]. Число „43" 

вказує на порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а 

число «80» - на сторінку, з якої взята цитата. 

Усі сторінки реферату нумеруються від титульної до останньої без пропусків або 

літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ній цифра 1 не 

ставиться, другою вважається сторінка, що містить «зміст», на ній цифра 2 не ставиться, 

на наступній сторінці проставляється цифра 3 і далі згідно з порядком. Порядковий номер 

сторінки проставляється праворуч на верхньому полі. 

Реферат відкривається титульним аркушем, на ньому вказуються міністерство, назва 

навчального закладу, в якому виконувався реферат, назва кафедри, на якій він 

виконувався, повна назва теми реферату, прізвище та ініціали здобувача, курс, група, 

факультет, де він навчається, прізвище, ініціали викладача, рік і місце виконання роботи. 

На наступній сторінці розміщується зміст із позначенням сторінок, на яких кожний з 

елементів плану викладений у роботі. Далі розміщуються вступ, основна частина, 

висновки та список використаних джерел. 

Реферат заслуговує позитивної оцінки, якщо він виконаний на одну із 



запропонованих тем, оформлений у відповідності із зазначеними вимогами та під час 

співбесіди з викладачем здобувач вільно володіє викладеним матеріалом. 

Виконаний в повному обсязі та належним чином оформлений реферат оцінюється 

за такими критеріями: 8 балів – зміст роботи, 4 бали – захист, 2 бали – оформлення. 

 
8. Методи навчання 

І. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності: 

 словесні методи: розповідь, бесіда, лекція; 

 практичні методи: вправи, розв’язання задач; 

 праця з навчально-методичною літературою, мережею Інтернет. 

ІІ. Методи стимулювання і мотивації навчання: 

 навчальна дискусія; 

 пред’явлення навчальних вимог. 

 

9. Методи контролю 

Контроль або перевірка результатів навчання є обов'язковим компонентом навчального 

процесу і має місце на всіх стадіях навчання. 

Основні методи контролю знань, умiнь i навичок студентів:  

 індивідуальне опитування; 

 фронтальне опитування; 

 письмова перевірка; 

 практична перевірка;  

 тестова  перевірка;  

 самостійне контролювання рівня засвоєння навчального матеріалу. 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік. 

Питання для підсумкового контролю: 

1.Поняття, предмет і система господарського права 

2.Джерела господарського права 

3.Поняття підприємницької діяльності та її види 

4.Суб’єкти підприємницької діяльності 

5.Юридичні особи 

6.Фізичні особи – підприємці 

7.Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: загальна характеристика і 

класифікація 

8.Унітарні підприємства 

9.Корпоративні підприємства 

10.Господарські товариства 

11.Установчі документи юридичних осіб 

12.Державна реєстрація юридичних осіб 

13.Ліцензування господарської діяльності 

14.Патентування господарської діяльності 

15.Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання 

16.Реорганізація суб’єктів господарювання 

17.Ліквідація суб’єктів господарювання 

18.Банкрутство як правовий інститут 

19.Поняття, зміст і ознаки господарського договору 

20.Визнання господарських договорів недійсними і неукладеними 

21.Попередній договір 

22.Виконання господарських договорів 

23.Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань 



24.Відповідальність за порушення договірних зобов’язань 

25.Адміністративно-правовий захист СПД 

26.Нотаріальний захист СПД 

27.Судовий захист СПД 

28.Господарсько-правова відповідальність СПД 

29.Адміністративна відповідальність СПД 

30.Кримінальна відповідальність в сфері господарської діяльності 

31.Правовий режим фондів 

32.Правовий режим цінних паперів 

33.Правовий режим грошей 

34.правовий режим речей 

35.Умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

36.Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

37.Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності 

38.Захист прав і інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

39.Договори про безоплатну передачу майна 

40.Договори оренди земельної ділянки 

41.Договори лізингу 

42.Договори банківського кредиту 

 

10. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Для поточного контролю: 

Розподіл балів, що можуть здобути студенти за темами та  

за формами навчальних занять 

Тема 
Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

очна заочна очна заочна очна заочна 

Т1 0,5  3  1 4 

Т2 1  3 4 2 2 

Т3 1 2 3 4 1 2 

Т4 1  3 2 1 4 

Т5 1 2 3  1 4 

Т6 0,5  3 2 1 3 

ЗМ І 5 4 18 12 7 19 

Т7 1  3  1 2 

Т8 0,5 2 4 2 1 2 

Т9 1  4 2  2 

Т10 1  3  1 2 

Т11 0,5  3 2 1 3 

Т12 0,5  3  1 3 

Т13 1 2 4 2  3 

Т14 1  3 4 1 3 

Т15 0,5  3  1 3 

ЗМ ІІ 7 4 30 12 7 23 

Разом 12 8 48 24 14 42 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів у 

процесі лекційного заняття виставляється за такими критеріями: 

- присутність здобувача на лекції, складання її конспекту та активна участь у 

процесі лекції. 



Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів у 

процесі практичного (семінрського, лабораторного) заняття виставляється за такими 

критеріями: 

- під час опитувань – за повну і ґрунтовну відповідь на задане запитання з теми 

заняття; 

- під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання тесту з теми заняття; 

- у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань  – за запропонований 

правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; за знання теоретичних основ 

проблеми, порушеної в завданні; за володіння формулами та математичними методами, 

необхідними для виконання завдання; за отриманий правильний результат. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання результатів навчання здобувачів у 

процесі написання поточних, проміжних контрольних робіт виставляється за правильні 

відповіді на всі питання роботи. 

Максимальна кількість балів при оцінюванні результатів навчання здобувачів під 

час контрольного заходу виставляється за правильні відповіді на всі питання. 

Максимальна кількість балів під час оцінювання рефератів та презентацій за 

визначеними темами виставляється відповідно до критеріїв: 

- за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації (крім 

лекційного конспекту має бути ще не менше трьох джерел інформації); 

- за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на літературні 

джерела; 

- за наявність змістовних висновків; 

- за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і додаткових 

рекомендованих літературних джерелах. 

Унаслідок невиконання окремих критеріїв із тієї чи іншої форми контролю знань 

кількість балів, яка виставляється здобувачеві, може бути знижена: 

- за неповну відповідь – 0,5 бала; 

- за кожну неправильну відповідь – 0,5 бала; 

- за невчасне виконання індивідуальної роботи – 0,5 бала; 

- за недостовірність поданої інформації – 0,5 бала; 

- за недостатнє розкриття теми – 0,5 бала; 

- за відсутність посилань на літературні джерела – 0,5 бала. 

Результати поточного контролю результатів навчання здобувачів (кількість 

отриманих балів) обов’язково доводяться викладачем у кінці кожного заняття до відома 

всіх здобувачів і проставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування 

занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю. 

Залік оцінюється за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в 

державну оцінку відповідно до шкали оцінювання (національної та ECTS). 

 

 

Модуль І  

(поточне тестування) 
Мод 

ІІ   

сам. 

роб. 

Підсумко

вий бал 

Змістовий  

модуль І 

(лекції та практичні 

заняття) 23 

Змістовий 

 модуль ІІ 

(лекції та практичні заняття) 37  

 

 

60- 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 
 

14 
3 5 5 4 3 3 7 3 5 4 4 3 4 4 3 

60 

74 



 

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

За 100-бальною шкалою  За національною шкалою 

90 – 100 балів відмінно 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно 

0 – 25 балів неприйнято 

 

 

11. Методичне забезпечення 

 
Робоча програма, підручники, нормативні та законодавчі документи, опорний 

конспект лекцій, електронні варіанти лекцій, методичні рекомендації щодо проведення 

практичних і семінарських занять та організації самостійної роботи студентів, методичні 

рекомендації з курсу щодо проведення комплексного контролю знань студентів, банк 

Інтернет-ресурсів. 
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