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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Господарське право»: підготовка фахівців сфери 
господарювання, що працюватимуть в умовах побудови правової держави та 
ринкової економіки; вивчення сукупності правових норм, які регламентують 
суспільні відносини і формуються у процесі державного регулювання 
господарської діяльності, під час забезпечення органами державної влади 
реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів господарювання, 
при виникненні, зміні та припиненні договірних відносин між суб’єктами 
господарювання; навчання студентів розпізнавати в повсякденній діяльності 
фахівця ознаки господарських  правовідносин, вміти в разі потреби добирати 
необхідні для їх регламентування правові джерела, оптимально застосовувати 
відповідні норми господарського права.  
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7 семестр 
Модуль 1 

Тема 1.1. Поняття та 
види господарської 
діяльності 

 
2/2 

Знати:  
Поняття і предмет господарського права. 
Правові відносини, що регулюються 
господарським правом.  
Принципи господарського права. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
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Співвідношення загально-правових та 
галузевих принципів у сфері 
господарювання. 
Система господарського права, його 
основні категорії та інститути.  
Джерела господарського права. 
Розуміти:  
Поняття, ознаки та принципи 
господарської діяльності.  
Види господарської діяльності. 
Вміти розпізнавати:  
Співвідношення господарського права з 
іншими галузями права.  
Співвідношення публічно-правового та 
приватноправового регулювання 
господарських відносин. 

тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 2.1. Державне 
регулювання 
господарської 
діяльності в Україні 

2/2 Знати:  
Поняття та основні напрями державного 
регулювання господарської діяльності в 
Україні. 
Мета державного регулювання економіки. 
Тенденції його посилення. Методи 
державного регулювання господарювання. 
Основні засади державного контролю у 
сфері господарської діяльності. 
Розуміти:  
Ціноутворення та регулювання цін. 
Ліцензування господарської діяльності. 
Державний контроль за дотриманням 
антимонопольного законодавства.  
Законодавство, що регулює відносини у 
сфері захисту прав споживачів. 
Державний захист прав споживачів. 
Правові основи фінансового контролю в 
Україні. 
Вміти розпізнавати:  
Поняття недобросовісної конкуренції, її 
прояви на ринку.  
Відповідальність за порушення  
антимонопольного законодавства. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 

Тема 3.1. Суб’єкти 
господарської 
діяльності 

2/2 Знати:  
Поняття суб’єкта господарювання, його 
ознаки та види. 
Суб’єкти господарської діяльності без 
створення юридичної особи (фізичні 
особи - підприємці). 
Підприємства: поняття та види відповідно 
до законодавства України.  
Права та обов’язки засновників і 
учасників підприємств.  
Установчі документи підприємства.  
Філії та представництва підприємств.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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Дочірні підприємства, їх правовий статус. 
Розуміти:  
Господарські товариства: поняття та види 
відповідно до законодавства України. 
Особливості установчих документів 
господарських товариств.  
Функції статутного фонду.  
Об’єднання підприємств, їх види та 
правовий статус. 
Вміти розпізнавати:  
Інші організаційно-правові форми 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
правовий статус за законодавством 
України. 
Особливості створення та функціонування 
господарських товариств різних видів. 
Інші організаційно-правові форми 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
правовий статус за законодавством 
України. 

Тема 3.1.2. Правове 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 

0/4 Знати:  
Правовий статус суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Правовий режим підприємств з 
іноземними інвестиціями.  
Система державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Тарифне і нетарифне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності.  
Правовий режим ліцензування та 
квотування експорту (імпорту) товарів 
(робіт, послуг).  
Правове регулювання 
зовнішньоекономічних контрактів.  
Розуміти:  
Валютне регулювання і валютний 
контроль. Особливості вирішення 
зовнішньоекономічних спорів.  
Міжнародний комерційний арбітраж. 
Вміти розпізнавати:  
Відповідальність у зовнішньоекономічній 
діяльності. Захист прав і законних 
інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

5 

20 балів 
Модуль 2 

Тема 4.1. Організація 
господарської 
діяльності 

2/2 Знати:  
Загальна характеристика законодавства, 
що регламентує порядок державної 
реєстрації суб’єктів підприємництва. 
Порядок і особливості державної 
реєстрації фізичних осіб - суб’єктів 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
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підприємницької діяльності. 
Особливості реєстрації юридичних осіб. 
Розуміти:  
Ліцензування певних видів господарської 
діяльності за видами. 
Патентування деяких видів 
підприємницької діяльності за 
законодавством України. 
Вміти розпізнавати:  
Оформлення документів, необхідних для 
державної реєстрації.  
Підстави та порядок внесення змін до 
установчих документів юридичних осіб. 

підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 4.1.2. Припинення 
юридичних осіб та 
підприємницької 
діяльності фізичних 
осіб 
 

0/2 Знати:  
Підстави та наслідки скасування 
державної реєстрації суб’єктів 
господарювання. 
Особливості припинення господарської 
діяльності фізичних осіб. 
Реорганізація юридичної особи - суб’єкта 
господарської діяльності. Форми 
реорганізації. 
Розуміти:  
Підстави та порядок ліквідації 
платоспроможних юридичних осіб. 
Вміти розпізнавати:  
Черговість задоволення претензій 
кредиторів. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

6 

Тема 4.1.3. 
Банкрутство суб’єктів 
господарювання 

0/2 Знати:  
Банкрутство суб’єктів господарювання: 
поняття, суб’єкти, умови порушення 
справи про банкрутство. Провадження у 
справах про банкрутство. 
Розуміти:  
Порядок виявлення кредиторів.  
Порядок виявлення кредиторів.  
Порядок проведення санації.  
Наслідки визнання боржника банкрутом. 
Вміти розпізнавати:  
Стадії провадження справ про банкрутство 
та їх загальна характеристика. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

6 

Тема 5.1. Правовий 
режим майна суб’єктів 
господарювання  

2/2 Знати:  
Поняття та види правових режимів майна 
суб’єктів господарювання.  
Майно як об’єкт підприємницької 
діяльності.  
Склад майна суб’єкта господарювання. 
Об’єкти майнових прав суб’єктів 
господарювання. 
Розуміти:  
Правовий режим речей.  
Правовий режим грошей.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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Правовий режим цінних паперів. 
Вміти розпізнавати:  
Об’єкти права інтелектуальної власності 
суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 6.1. Захист прав 
та законних інтересів 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

2/2 Знати:  
Способи і механізми захисту прав та 
законних інтересів суб’єктів 
господарювання. Цивільний, 
кримінальний, адміністративний і 
нотаріальний захист прав та законних 
інтересів суб’єктів господарювання.  
Розгляд спорів господарськими судами. 
Розуміти:  
 Порядок розгляду спорів господарськими 
судами.  
Виконання рішень господарського суду.  
Розгляд господарських спорів судами 
загальної юрисдикції.  
Вміти розпізнавати:  
Підвідомчість господарських спорів і 
компетенція господарських судів щодо їх 
вирішення.  
Особливості розгляду спорів між 
суб’єктами підприємницької діяльності 
третейськими судами. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 
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30 балів 
Модуль 3 

Тема 7.1. Загальні 
положення про 
договори у сфері 
господарської 
діяльності  
 

2/2 Знати:  
Поняття та функції договору у 
господарській діяльності.  
Класифікація договорів у сфері 
господарювання.  
Зміст господарського договору. 
Виконання договірних зобов’язань. 
Припинення договірних зобов’язань. 
Розуміти:  
Порядок укладання, зміни і розірвання 
господарських договорів.  
Підстави та наслідки визнання договорів 
недійсними і неукладеними. 
Способи забезпечення виконання 
договірних зобов’язань.  
Вміти розпізнавати:  
Відповідальність за порушення договірних 
зобов’язань у сфері господарювання. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 7.1.1. Передача 
майна у власність 
 

0/2 Знати:  
Договір купівлі-продажу, його види. 
Особливості оптової купівлі-продажу. 
Поняття та значення товарних бірж, 
порядок їх створення та функціонування. 
Учасники біржової торгівлі. Порядок 
встановлення правил біржової торгівлі. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
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Розуміти:  
Договір роздрібної купівлі-продажу.  
Договір міни. Бартерний договір: поняття 
та особливості.  
Договір безоплатної передачі (дарування).  
Договір поставки.  
Договір контрактації. 
Вміти розпізнавати:  
Відповідальність суб’єктів 
підприємництва за порушення правил 
торговельної діяльності і торговельного 
обслуговування покупців. 

презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

Тема 7.1.2. Передача 
майна в користування 
 

0/2 Знати:  
Поняття та зміст договору найму (оренди). 
Права та обов’язки сторін. Суборенда. 
Розуміти:  
Види договорів найму (оренди). Поняття 
договору прокату та особливості 
правового регулювання.  
Договір лізингу та його види. 
Концесійний договір. 
Вміти розпізнавати:  
Особливості оренди державного і 
комунального майна. 
Особливості фінансового лізингу. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема 7.1.3. Договори 
про виконання робіт  

0/2 Знати:  
Поняття та види договорів про виконання 
робіт.  
Загальна характеристика договору 
підряду.  
Випадки зміни та розірвання договору 
підряду. 
Розуміти:  
Порядок і строки пред’явлення претензій і 
позовів у разі виявлення недоліків у 
роботі. 
Вміти розпізнавати:  
Особливості договору підряду на 
капітальне будівництво.  
Правовий статус генерального підрядчика 
і субпідрядника.  
Особливості договору підряду на проектні 
та пошукові роботи. 

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 
самостійної 
роботи. 

4 

Тема  7.1.5.  Договори 
про надання послуг 

0/2 Знати:  
Транспортні договори.  
Система та види перевезення вантажів, їх 
правове регулювання.  
Поняття і види договору перевезення 
вантажів.  
Відповідальність за порушення умов 
договору перевезення.  
Договір перевезення пасажирів і багажу.  

Опрацювання 
першоджерел, 
написання 
конспектів, 
рефератів,  
тестів, 
підготовка 
презентацій. 
Виконання 

4 



Договір транспортної експедиції. 
Договір страхування.  
Правове регулювання страхової діяльності 
у сфері підприємництва.  
Види договору страхування. 
Розуміти:  
Правове регулювання розрахункових та 
кредитних відносин.  
Договір позики та кредитний договір. 
Правова природа договору банківського 
рахунку.  
Банківський вклад.  
Правове регулювання безготівкових 
розрахунків у підприємницькій діяльності 
за законодавством України.  
Поняття готівкових розрахунків та 
порядок їх здійснення. 
Вміти розпізнавати:   
Агентські відносини у сфері 
господарювання.  
Договір доручення.  
Договір комісії.  
Договір консигнації.  
Договір зберігання. 

самостійної 
роботи. 

20 балів 
Всього за семестр 70 
Екзамен 30  
Всього за курс 100 

 
 
 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів і заліків заборонені  
(у т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні мати 
коректні (ДСТУ 8302:2015) текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 
хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 
індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) 

 
 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів, заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно незараховано 

 


