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ВСТУП
Вивчення дисципліни «Господарське право» є важливим компонентом навчальної програми для студентів напряму підготовки 6.030401,
6.030401і «Правознавство» як денної, так і заочної форм навчання. Здійснення господарської діяльності неможливе знання основ її правового
регулювання. Саме господарське право визначає правові основи господарської діяльності, господарський правопорядок, що формується на
основі поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин
суб’єктів господарювання і державного регулювання макроекономічних
процесів.
Предметом навчальної дисципліни «Господарське право» є господарсько-правові відносини, що виникають у процесі організації та
здійснення господарської діяльності, у тому числі господарськоправові зобов’язання, порядок укладання господарських договорів,
відповідальність у господарських правовідносинах, захист прав та
законних інтересів суб’єктів господарювання, правове регулювання
окремих видів господарської діяльності.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегральним характером, міждисциплінарним дискурсом;
тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін.
Програма курсу враховує раніше набуті студентами під час вивчення курсу «Цивільне право» та інших дисциплін знання, готує їх до
вивчення у майбутньому інших дисциплін («Господарський процес»,
«Договірне право», «Кооперативне право» тощо).
Метою вивчення навчальної дисципліни є освоєння основних положень правового регулювання господарської діяльності, з’ясування
правового статусу суб’єктів господарювання, принципів організації
підприємницької діяльності та управління нею, порядку укладання
господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав та інтересів суб’єктів господарських правовідносин, захисту конкуренції, правового інститут банкрутства та інвестування, набуття студентами досвіду роботи з господарськоправовими документами, формування правової культури здійснення
господарської діяльності.
Завдання навчальної дисципліни визначаються її специфічним значенням у процесі підготовки фахівців економічних спеціальностей.
Наголос робиться на здобутті студентами знань та вмінь, необхідних у
їх майбутній практичній діяльності за фахом. Основні завдання навчальної дисципліни:
– ознайомлення студентів з системою чинного господарського законодавства, норми якого регулюють господарські відносини,
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–

вироблення навичок практичного застосування набутих знань у
процесі вирішення конкретних життєвих ситуацій.
У результаті вивчення дисципліни «Господарське право» студенти
повинні:
знати:
– основні принципи правового регулювання господарської діяльності в Україні, загальні засади господарського правопорядку в нашій
державі,
– принципи господарювання в Україні, основні нормативно-правові
акти та їх положення, якими врегульовується господарська діяльність,
– організаційно-правові форми, у яких можуть реєструватися
суб’єкти господарювання, їх переваги і недоліки,
– основи регулювання відносин власності у сфері господарювання,
– загальні засади зобов’язально-договірних відносин у господарській діяльності,
– порядок захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, загальні засади господарсько-правової відповідальності, її види, форми та підстави,
– основи правового регулювання окремих видів господарської діяльності, особливо тих, у яких студентам належатиме здійснювати
практичну діяльність.
уміти:
– орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність в Україні, правильно визначати нормативні акти і положення, що підлягають застосуванню у конкретній ситуації,
– застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання, зокрема,
щодо правильного й доцільного вибору організаційно-правової
форми і реєстрації суб’єктів господарювання, захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, укладання господарських договорів, поведінки при їх виконанні й порушенні однією із сторін,
поведінки у процедурах відновлення платоспроможності і банкрутства тощо,
– вміти оформлювати основні господарсько-правові документи,
зокрема, – установчі документи суб’єктів господарювання, дозвільні та реєстраційні документи, господарські договори, претензії,
позовні заяви тощо.
Підсумкове оцінювання знань та умінь студентів здійснюється на
основі трьох поточних модульних контролів та екзамену.
Структура навчальної дисципліни включає в себе три модулі:
Модуль 1 – «Загальні засади здійснення господарської діяльності» – включає теми, які містять навчальний матеріал щодо основних
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принципів правового регулювання господарської діяльності, загальних засад господарського правопорядку.
Модуль 2 – «Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин» –
передбачає вивчення правового статусу основних організаційноправових форм суб’єктів господарських правовідносин та основних
видів об’єктів цих правовідносин, загальних засад регулювання господарських зобов’язань і договорів.
Модуль 3 – «Правове регулювання окремих видів господарської діяльності» – містить матеріал щодо правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях і сферах господарської діяльності.
Навчальну програму дисципліни «Господарське право» обговорено
та схвалено вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» _ ______ 201_ року, протокол № _.
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
для студентів спеціальності 081 «Право» освітнього рівня бакалавр
Навчально-організаційна
структура дисципліни
Кількість кредитів ECTS:
5 кредитів

Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна у відповідності до навчального
плану
Семестр: денна – 5-ий, заочна – –-ий
Кількість модулів:
Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.:
денна – 3
теоретична підготовка – 90/– год., із них:
заочна – –
денна – 38 год. – лекц., 52 год. – семінар.;
заочна – – год. – лекц., – год. – практ.
Загальна кількість годин
Самостійна позааудиторна робота, год.:
Денна – 180 год.,
денна – 60 год.,
Заочна – 108 год.
заочна – – год.
Кількість годин на тиждень: Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Денна – 6,75 год./тиждень, у т.ч. (проекти), год.:
аудиторних – 2 год./тиждень денна – 30 год.,
заочна – –
Вид контролю:
денна – екзамен,
заочна – –.

Таблиця 1.2. Загальна характеристика навчальної дисципліни для
студентів спеціальності 081 «Право» зі скороченим
терміном підготовки освітнього рівня бакалавр
Навчально-організаційна
структура дисципліни
Кількість кредитів ECTS:
3 кредитів

Характеристика навчальної дисципліни

Нормативна у відповідності до навчального
плану
Семестр: денна – 1-ий, заочна – 1-ий
Кількість модулів:
Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.:
денна – 3
теоретична підготовка – 54/16 год., із них:
заочна – 3
денна – 20 год. – лекц., 34 год. – семінар.;
заочна – 6 год. – лекц., 8 год. – практ.
Загальна кількість годин
Самостійна позааудиторна робота, год.:
Денна – 108 год.,
денна – 40 год.,
Заочна – 108 год.
заочна – 94 год.
Кількість годин на тиждень: Індивідуальні навчально-дослідні завдання
Денна – 6,75 год./тиждень, у т.ч. (проекти), год.:
аудиторних – 2 год./тиждень денна – 14 год.,
заочна – –
Вид контролю:
денна – екзамен,
заочна – екзамен
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Розділ 2. Розподіл навчального часу з навчальної дисципліни за
семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану
за фахом на навчальний рік
Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального
плану спеціальності 081 «Право»

лабораторні

–

52

–

–

–

–

–

Екзамен

семінарські

38

ПМК

практичні

V

Вид заняття
позааудиторні
разом

лекційні

Семестр

аудиторні

60

–

+

–

–

–

індивідуально- самостійна
консультаробота
тивна робота
студента

Денна форма навчання
90
30
Заочна форма навчання
–
–
–

Таблиця 2.2. Розподіл годин з навчальної дисципліни
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального
плану спеціальності 081 «Право» зі скороченим
терміном підготовки

лабораторні

–

34

–

І

6

8

–

Екзамен

семінарські

20

ПМК

практичні

І

Вид заняття
позааудиторні
разом

лекційні

Семестр

аудиторні

40

–

+

92

–

+

індивідуально- самостійна
консультаробота
тивна робота
студента

Денна форма навчання
54
14
Заочна форма навчання
–
14
–
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Таблиця 2.3. Робочий графік дисципліни «Господарське право» на
І семестр
для студентів спеціальності 081 «Право»
Вид навчального
заняття
1. Аудиторне –
90 год., у т.ч.:
- лекція – 38 год.
- семінарське –
52 год.
2. Самостійна робота студента –
60 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до
практичних занять
3. Індивідуальноконсультативна
робота – 30 год.
4. Проведення модульної контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

Тижнів, годин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4
2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4
1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3
1 2 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 1 1 2 2 3
Х

Х

Х

Х
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Таблиця 2.4. Робочий графік дисципліни «Господарське право» на
І семестр
для студентів спеціальності 081 «Право» зі скороченим терміном
навчання
Вид навчального
заняття
1. Аудиторне –
54 год., у т.ч.:
- лекція – 20 год.
- семінарське –
34 год.
2. Самостійна робота студента –
40 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до
практичних занять
3. Індивідуальноконсультативна
робота – 14 год.
4. Проведення модульної контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

Тижнів, годин
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6
4

2

2

2

2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Х

Х

1
Х

Х
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни
з розподілом навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

3 4
5
6
7
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Загальна характеристика господарського права та господарського зако- 7 2
2
–
1
нодавства
Державне регулювання господарської
7 2
2
–
1
діяльності
Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування та пате- 8 2
2
–
2
нтування господарської діяльності
Законодавство про захист економіч7 –
2
–
1
ної конкуренції
Основні засади державного нагляду
7 2
2
–
1
та контролю у сфері господарювання
36 8 10 –
6
Загалом
Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове регулювання легаліза7 2
2
–
1
ції та припинення діяльності суб’єктів
господарювання
Підприємство як суб’єкт господарю7 –
2
–
1
вання. Види підприємств
Господарські товариства
10 2
4
–
2
Правовий статус фізичних осіб –
підприємців та інших суб’єктів гос5 –
2
–
1
подарювання

самостійна
робота

індивідуальноконсультативна робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні позааудиторні

8

2
2
2
4
2
12

2
4
2
2

11

1
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2
3 4
5
6
7
8
Правове регулювання відносин влас7 2
2
–
1
2
ності у сфері господарювання
Зобов’язальні відносини у сфері госпо7 2
2
–
1
2
дарювання. Господарський договір
Відповідальність суб’єктів господа7 2
2
–
1
2
рювання
Правове регулювання відновлення
платоспроможності боржника або
8 2
2
–
2
2
визнання його банкрутом
Захист прав та законних інтересів
суб’єктів господарських правовідно- 7 2
2
–
1
2
син
Забезпечення безпеки господарської
7 2
2
–
1
2
діяльності
72 16 22 –
12
22
Загалом
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Правове регулювання господарськоторговельної діяльності в Україні.
9 2
4
–
1
2
Біржова діяльність
Правове регулювання якості. Захист
7 2
2
–
1
2
прав споживачів
Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне
8 2
2
–
2
2
будівництво
Правове регулювання інвестиційної
7 2
2
–
1
4
та інноваційної діяльності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим
8 2
2
–
1
3
іноземного інвестування
Правове регулювання фінансової
діяльності та кредитно-розрахунко9 2
2
–
2
3
вих відносин. Аудит
Правове регулювання комерційної
7 –
2
–
1
2
концесії
Спеціальні режими господарювання
6 –
2
–
1
3
Правове регулювання перевезення
7 2
2
–
1
2
вантажів
Особливості правового регулювання
6 –
2
–
1
3
в окремих галузях господарювання
72 14 20
12
26
Загалом
180 38 52 –
30
60
Разом із курсу:
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Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів денної форми навчання спеціальності
081б1 інт «Право»
зі скороченим терміном навчання

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

3 4
5
6
7
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Загальна характеристика господарського права та господарського зако- 3 2
–
–
нодавства
Державне регулювання господарської
4 2
–
1
діяльності
Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування та пате- 4
2
–
1
нтування господарської діяльності
Законодавство про захист економіч3
2
–
–
ної конкуренції
Основні засади державного нагляду
6 2
2
–
1
та контролю у сфері господарювання
–
20 6
6
3
Загалом
Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове регулювання легаліза5
2
–
1
ції та припинення діяльності суб’єктів
господарювання
Підприємство як суб’єкт господарю2
–
1
вання. Види підприємств
Господарські товариства
4
2
–
–
Правовий статус фізичних осіб –
підприємців та інших суб’єктів гос4
2
–
1
подарювання
Правове регулювання відносин влас6 2
2
–
–
ності у сфері господарювання

самостійна робота

індивідуальноконсультативна
робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні позааудиторні

8

1
1
1
1
1
5

2
1
2
1
2
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1
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2
3 4
5
6
7
8
Зобов’язальні відносини у сфері госпо4 2
–
–
1
1
дарювання. Господарський договір
Відповідальність суб’єктів господа4 –
2
–
–
2
рювання
Правове регулювання відновлення
платоспроможності боржника або
4 –
2
–
1
1
визнання його банкрутом
Захист прав та законних інтересів
суб’єктів господарських правовідно- 4 2
–
–
–
2
син
Забезпечення безпеки господарської
6 2
2
–
1
1
діяльності
44 8 14 –
6
16
Загалом
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Правове регулювання господарськоторговельної діяльності в Україні.
5
2
–
1
2
Біржова діяльність
Правове регулювання якості. Захист
5 2
2
–
–
1
прав споживачів
Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне
4
2
–
–
2
будівництво
Правове регулювання інвестиційної
4
2
–
1
1
та інноваційної діяльності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим
4
2
–
–
2
іноземного інвестування
Правове регулювання фінансової
діяльності та кредитно-розрахунко6 2
2
–
1
1
вих відносин. Аудит
Правове регулювання комерційної
4 2
–
–
2
концесії
Спеціальні режими господарювання
3
1
–
1
1
Правове регулювання перевезення
3
1
–
–
2
вантажів
Особливості правового регулювання
2
–
1
1
в окремих галузях господарювання
44 6 14
5
16
Загалом
108 20 34 –
14
40
Разом із курсу:
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Таблиця 3.3. Тематичний план навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030401, спеціальності 081 «Право»

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

3 4
5
6
7
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Загальна характеристика господарського права та господарського зако- 3 2
–
–
–
нодавства
Державне регулювання господарської
3 –
–
–
–
діяльності
Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування та пате- 4 –
–
2
–
нтування господарської діяльності
Законодавство про захист економіч4 –
–
–
–
ної конкуренції
Основні засади державного нагляду
4 2
–
–
–
та контролю у сфері господарювання
18 4
–
2
–
Загалом
Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове регулювання легаліза6 2
–
–
–
ції та припинення діяльності суб’єктів
господарювання
Підприємство як суб’єкт господарю5 –
–
–
–
вання. Види підприємств
Господарські товариства
6 –
2
–
Правовий статус фізичних осіб –
підприємців та інших суб’єктів гос5 –
–
–
–
подарювання
Правове регулювання відносин влас5 –
–
–
–
ності у сфері господарювання
Зобов’язальні відносини у сфері госпо6 –
–
–
–
дарювання. Господарський договір

самостійна робота

індивідуальноконсультативна робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні позааудиторні

8

1
3
2
4
2
12

4
5
4
5
5
6
15

1
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2
3 4
5
6
7
8
Відповідальність суб’єктів господа5 –
–
–
–
5
рювання
Правове регулювання відновлення
платоспроможності боржника або
6 –
–
2
–
4
визнання його банкрутом
Захист прав та законних інтересів
суб’єктів господарських правовідно- 5 –
–
–
–
5
син
Забезпечення безпеки господарської
5 –
–
–
–
5
діяльності
54 2
–
4
–
48
Загалом
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Правове регулювання господарськоторговельної діяльності в Україні.
4 –
–
–
–
4
Біржова діяльність
Правове регулювання якості. Захист
4 –
–
–
–
4
прав споживачів
Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне
4 –
–
–
–
4
будівництво
Правове регулювання інвестиційної
4 –
–
–
–
4
та інноваційної діяльності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим
4 –
–
–
–
4
іноземного інвестування
Правове регулювання фінансової
діяльності та кредитно-розрахунко4 –
–
2
–
2
вих відносин. Аудит
Правове регулювання комерційної
4 –
–
–
–
4
концесії
Спеціальні режими господарювання
3 –
–
–
–
3
Правове регулювання перевезення
3 –
–
–
–
3
вантажів
Особливості правового регулювання
3 –
–
–
–
3
в окремих галузях господарювання
36 –
–
2
–
34
Загалом
108
6
–
8
–
94
Разом із курсу:
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Таблиця 3.4. Тематичний план навчальної дисципліни «Господарське право» для студентів Черкаського та Херсонського ЛЦДН
спеціальності 081 «Право»
зі скороченим терміном навчання

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

3 4
5
6
7
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Загальна характеристика господарського права та господарського зако- 3 2
–
–
–
нодавства
Державне регулювання господарської
3 –
–
–
–
діяльності
Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування та пате- 4 –
–
2
–
нтування господарської діяльності
Законодавство про захист економіч4 –
–
–
–
ної конкуренції
Основні засади державного нагляду
4 –
–
–
–
та контролю у сфері господарювання
18 2
–
2
–
Загалом
Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Правовий статус суб’єктів господарювання. Правове регулювання легаліза6 2
–
–
–
ції та припинення діяльності суб’єктів
господарювання
Підприємство як суб’єкт господарю5 –
–
–
–
вання. Види підприємств
Господарські товариства
6 –
2
–
Правовий статус фізичних осіб –
підприємців та інших суб’єктів гос5 –
–
–
–
подарювання
Правове регулювання відносин влас5 –
–
–
–
ності у сфері господарювання

самостійна робота

індивідуальноконсультативна робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні позааудиторні

8

1
3
2
4
4
14

4
5
4
5
5
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1
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

2
3 4
5
6
7
8
Зобов’язальні відносини у сфері госпо6 –
–
–
–
6
дарювання. Господарський договір
Відповідальність суб’єктів господа5 –
–
–
–
5
рювання
Правове регулювання відновлення
платоспроможності боржника або
6 –
–
2
–
4
визнання його банкрутом
Захист прав та законних інтересів
суб’єктів господарських правовідно- 5 –
–
–
–
5
син
Забезпечення безпеки господарської
5 –
–
–
–
5
діяльності
54 2
–
4
–
48
Загалом
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Правове регулювання господарськоторговельної діяльності в Україні.
4 –
–
–
–
4
Біржова діяльність
Правове регулювання якості. Захист
4 –
–
–
–
4
прав споживачів
Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне
4 –
–
–
–
4
будівництво
Правове регулювання інвестиційної
4 –
–
–
–
4
та інноваційної діяльності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим
4 –
–
–
–
4
іноземного інвестування
Правове регулювання фінансової
діяльності та кредитно-розрахунко4 –
–
–
–
4
вих відносин. Аудит
Правове регулювання комерційної
4 –
–
–
–
4
концесії
Спеціальні режими господарювання
3 –
–
–
–
3
Правове регулювання перевезення
3 –
–
–
–
3
вантажів
Особливості правового регулювання
3 –
–
–
–
3
в окремих галузях господарювання
36 –
–
–
–
36
Загалом
108 4
–
6
–
98
Разом із курсу:
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Господарське право»,
яка викладається для студентів денної форми навчання*
Назва розділу, модуля, теми та питання, що Обсяг
розглядаються на лекції
год.
1

Назва теми семінарського, практичного
або лабораторного заняття

2

3
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності

Навч.Об- метод. л-ра
(порядсяг
год. ковий № за
переліком)
4
5

Тема 1. Загальна характеристика господарського права та господарського законодавства
Лекція 1 (1 ): 1) Господарське право і законоСемінарське заняття 11: 1) Господарське
1-10, 11-54
давство. Предмет, метод і система господарсьправо і законодавство. Предмет, метод і сиского права; 2) Господарська діяльність;
21 тема господарського права; 2) Господарська
21
2
3) Господарські правовідносини: поняття, види,
діяльність;
3)
Господарські
правовідносини:
2
–2
зміст; 4) Система джерел господарського закопоняття, види, зміст; 4) Система джерел госпонодавства.
дарського законодавства.
Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності
Лекція 21(22): 1) Основні форми і методи дерСемінарське заняття 21: 1) Основні форми і
1-7, 9, 11-14,
жавного керівництва економікою; 2) Засоби
методи державного керівництва економікою;
24, 46, 48,
державного регулювання господарської діяль- 21 2) Засоби державного регулювання господар21 49, 54
ності; 3) Правове регулювання господарської
22 ської діяльності; 3) Правове регулювання гос- –2
діяльності: типи, способи, механізм.
подарської діяльності: типи, способи, механізм.
1

*

2

1 – позначено кількість год. для студентів з повним терміном навчання.
2 – позначено кількість год. для студентів зі скороченим (інтегрованим) терміном навчання.
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1

2
3
4
Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
Ліцензування та патентування господарської діяльності
Лекція 31: 1) Загальна характеристика дозвільної
Семінарське заняття 31(12): 1) Загальна хараксистеми у сфері господарювання. Документи
теристика дозвільної системи у сфері господадозвільного характеру; 2) Загальні засади ліцен1 рювання. Документи дозвільного характеру;
2
21
зування певних видів господарської діяльності; 2 2) Загальні засади ліцензування певних видів
– господарської діяльності; 3) Порядок видачі,
22
3) Порядок видачі, підстави та умови анулювання та призупинення дії ліцензії. Ліцензійні
підстави та умови анулювання та призупиненумови.
ня дії ліцензії. Ліцензійні умови.
Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції
1) Конкуренція у сфері господарювання. Її
Семінарське заняття 41(22): 1) Конкуренція у
позитивні та негативні ознаки. Види конкуренсфері господарювання. Її позитивні та негатиції та монополії. Законодавство про захист
вні ознаки. Види конкуренції та монополії.
економічної конкуренції; 2) Правовий статус
Законодавство про захист економічної конкуантимонопольних органів. Правові засади державренції; 2) Правовий статус антимонопольних
–1 органів. Правові засади державного регулювання 21
ного регулювання економічної конкуренції;
3) Види порушень законодавства про захист
–2 економічної конкуренції; 3) Види порушень зако- 22
економічної конкуренції. Монополістичні порунодавства про захист економічної конкуренції.
шення; 4) Поняття недобросовісної конкуренМонополістичні порушення; 4) Поняття недоції, її види і прояви на ринку;
бросовісної конкуренції, її види і прояви на
5) Відповідальність за порушення законодавстринку; 5) Відповідальність за порушення закова про захист економічної конкуренції.
нодавства про захист економічної конкуренції.
Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю у сфері господарювання
Лекція 41(32): 1) Поняття та види контролю (наСемінарське заняття 51(32): 1) Загальна харакгляду) за діяльністю суб’єктів господарювання.
теристика дозвільної системи у сфері господаОсновні контролюючі органи; 2) Загальна характе- 21 рювання. Документи дозвільного характеру;
21
2
ристика Закону «Про основні засади державного
2 2) Загальні засади ліцензування певних видів
22
нагляду (контролю) у сфері господарювання»;
господарської діяльності; 3) Порядок видачі,
3) Умови допуску до здійснення перевірок на
підстави та умови анулювання та призупинен-

5

1-7, 9, 11-14,
24, 46, 48,
49, 54

1-9, 11-14,
24, 46, 48,
49, 54

1-10, 11-12,
14, 17, 31,
33, 57, 104,
105. База
нормативних докуме20

1
підприємстві. Організаційні та правові засади
забезпечення захисту прав та інтересів підприємців у ході здійснення перевірки; 4) Порядок
оскарження незаконних дії органів контролю
та їх посадових осіб.

2

3
ня дії ліцензії. Ліцензійні умови.

4

Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання.
Правове регулювання легалізації та припинення діяльності суб’єктів господарювання
Лекція 51: 1) Поняття, та ознаки суб’єктів госпоСемінарське заняття 61(42): 1) Поняття, та
дарювання, їх види; 2) Поняття та значення оргаознаки суб’єктів господарювання, їх види;
нізаційно-правової форми суб’єкта господарської
2) Поняття та значення організаційно-правової
діяльності, критерії вибору; 3) Порядок і особ21 форми суб’єкта господарської діяльності, крите- 21
ливості державної реєстрації суб’єктів підпри- –2 рії вибору; 3) Порядок і особливості державної 22
ємницької діяльності; 4) Підстави та порядок
реєстрації суб’єктів підприємницької діяльноздійснення державної реєстрації суб’єктів госсті; 4) Підстави та порядок здійснення державподарювання.
ної реєстрації суб’єктів господарювання.
Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види підприємств
1) Поняття та види підприємств; 2) Правове
Семінарське заняття 71: 1) Поняття та види
становище фермерського господарства;
підприємств; 2) Правове становище фермерсь21
3) Правове становище виробничих кооперати- –1 кого господарства; 3) Правове становище ви2
вів; 4) Органи державної влади та місцевого
– робничих кооперативів; 4) Органи державної
–2
самоврядування у господарських правовідновлади та місцевого самоврядування у госпосинах.
дарських правовідносинах.
Тема 8. Господарські товариства
Лекція 61: 1) Поняття, ознаки та види (класифі- 1 Семінарське заняття 8-91(52): 1) Поняття, озна2
41
кації) господарських товариств; 2) Акціонерне
2 ки та види (класифікації) господарських това– риств; 2) Акціонерне товариство: поняття, типи, 22
товариство: поняття, типи, правовий статус;

нтів.

5

1-10, 11-12,
14, 20, 21,
23, 29, 33,
42, 47, 61,
67, 72, 79, 97

1-10, 11-12,
14, 20, 21,
23, 29, 33,
42, 47, 61,
67, 72, 79, 97

1-10, 11-12,
14, 20, 21,
23, 29, 33,
21

1
2
3
4
5
3) Правовий статус товариства з обмеженою
правовий статус; 3) Правовий статус товариства
42, 47, 61,
відповідальністю та товариства з додатковою
з обмеженою відповідальністю та товариства з
67, 72, 79, 97
відповідальністю; 4) Правовий статус повного
додатковою відповідальністю; 4) Правовий стата командитного товариств.
тус повного та командитного товариств.
Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців та інших суб’єктів господарювання
Семінарське заняття 101(62): 1) ФОП як
1-10, 11-12,
1) ФОП як суб’єкт підприємницької діяльності;
суб’єкт підприємницької діяльності;
14, 20, 21,
2) Особливості державної реєстрації ФОП;
2) Особливості державної реєстрації ФОП;
23, 29, 33,
3) Обмеження щодо здійснення певних видів
–1 3) Обмеження щодо здійснення певних видів
21 42, 47, 61,
господарської діяльності фізичною – підприє–2 господарської діяльності фізичною – підприє- 22 67, 72, 79, 97
мцем; 4) Відповідальність фізичної особи –
мцем; 4) Відповідальність фізичної особи –
підприємця за результати власної господарсьпідприємця за результати власної господарської діяльності.
кої діяльності.
Тема 10. Правове регулювання відносин власності у сфері господарювання
Лекція 71(42): 1) Право власності в економіці
Семінарське заняття 111(72): 1) Право власно1-10, 11-12,
України: поняття та форми (види). Особливості
сті в економіці України: поняття та форми (ви14, 36-37,
правомочностей власників – суб’єктів господади). Особливості правомочностей власників –
72, 79, 80,
рювання; 2) Правові титули майна суб’єктів
1 суб’єктів господарювання; 2) Правові титули
1 81, 88, 102,
2
2
господарювання; 3) Об’єкти права власності
103, 106-107
2 майна суб’єктів господарювання; 3) Об’єкти
2
22
суб’єктів господарювання (склад і порядок
права власності суб’єктів господарювання
формування); 4) Особливості правового режи(склад і порядок формування); 4) Особливості
му окремих об’єктів права власності суб’єктів
правового режиму окремих об’єктів права власгосподарювання.
ності суб’єктів господарювання.
Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. Господарський договір
Лекція 81(52): 1) Господарські зобов’язання:
Семінарське заняття 121: 1) Господарські
1-10, 11-12,
поняття, ознаки, підстави виникнення; 2) Види
зобов’язання: поняття, ознаки, підстави вини14, 25, 82,
21
21
господарських зобов’язань; 3) Принципи та
2 кнення; 2) Види господарських зобов’язань;
2 85, 90, 92,
2 3) Принципи та умови виконання господарсь- – 108
умови виконання господарських зобов’язань,
підстави їх припинення; 4) Поняття, ознаки та
ких зобов’язань, підстави їх припинення;
22

1
види господарського договору.

2

3
4
5
4) Поняття, ознаки та види господарського
договору.
Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання
Лекція 91: 1) Поняття та ознаки господарськоСемінарське заняття 131(82): 1) Поняття та
1-10, 11-12,
правової відповідальності, її функції;
ознаки господарсько-правової відповідальнос14, 17, 18, 21
2) Підстави та умови господарсько-правової
ті, її функції; 2) Підстави та умови господарсьвідповідальності. Господарське правопоруко-правової відповідальності. Господарське
21
21
шення: поняття, ознаки, склад; 3) Види госпо2 правопорушення: поняття, ознаки, склад;
– 3) Види господарських санкцій; 4) Загальні
22
дарських санкцій; 4) Загальні положення про
кримінальну та адміністративну відповідальположення про кримінальну та адміністративність за правопорушення у сфері господарюну відповідальність за правопорушення у сфері
вання.
господарювання.
Тема 13. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
Лекція 101: 1) Поняття та соціально-економічне
Семінарське заняття 141(92): 1) Поняття та
1-10, 11-12,
призначення банкрутства. Ознаки банкрутства,
соціально-економічне призначення банкрутст14, 56, 60
його підстави; 2) Учасники провадження у
ва. Ознаки банкрутства, його підстави;
справі про банкрутство; 3) Порядок прова21 2) Учасники провадження у справі про банк21
2
дження у справі про банкрутство; 4) Судові
– рутство; 3) Порядок провадження у справі про 22
процедури, що застосовуються до боржника
банкрутство; 4) Судові процедури, що застосопід час провадження у справі про банкрутство.
вуються до боржника під час провадження у
справі про банкрутство.
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин
Лекція 111(62): 1) Форми, види та способи охоСемінарське заняття 151: 1) Форми, види та
1-10, 11-12,
рони та захисту прав і законних інтересів
способи охорони та захисту прав і законних
14, 17, 31,
суб’єктів господарювання в Україні;
1 інтересів суб’єктів господарювання в Україні;
1 33, 57, 104,
2
2
2) Адміністративно-правовий та нотаріальний
105
2 2) Адміністративно-правовий та нотаріальний
2
–2
захист прав суб’єктів господарювання;
захист прав суб’єктів господарювання;
3) Система господарських судів України. Гос3) Система господарських судів України. Господарське судочинство; 4) Третейський суд.
подарське судочинство; 4) Третейський суд.
23

1
2
3
4
5
Розгляд та вирішення господарських спорів
Розгляд та вирішення господарських спорів
третейським судом.
третейським судом.
Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності
Лекція 121(72): 1) Поняття безпеки господарсьСемінарське заняття 161(102): 1) Поняття
1-10, 11-12,
кої діяльності. Правове забезпечення економібезпеки господарської діяльності. Правове
14, 17, 31,
чної безпеки підприємства; 2) Дерегулювання
забезпечення економічної безпеки підприємст33, 57, 104,
як захист від втручання державних органів у
1 ва; 2) Дерегулювання як захист від втручання
1 105
2
2
господарську діяльність; 3) Основні напрями
2 державних органів у господарську діяльність;
2
22
організаційного захисту підприємницької дія3) Основні напрями організаційного захисту
льності; 4) Захист суб’єктів господарювання
підприємницької діяльності; 4) Захист
від рейдерських посягань.
суб’єктів господарювання від рейдерських
посягань.
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні. Біржова діяльність
Лекція 131: 1) Поняття та ознаки господарськоСемінарське заняття 171(112): 1) Поняття та
1-10, 11-12,
го-торговельної діяльності, договори, що опоознаки господарського-торговельної діяльнос26, 62
середковують її здійснення; 2) Договір купівлі- 1 ті, договори, що опосередковують її здійснен2
21
продажу та його види. Договір поставки;
2 ня; 2) Договір купівлі-продажу та його види.
22
3) Правова характеристика договору енергопо- – Договір поставки; 3) Правова характеристика
стачання; 4) Поняття, види та правове становище
договору енергопостачання; 4) Поняття, види
бірж в Україні.
та правове становище бірж в Україні.
Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
Лекція 141(82): 1) Загальні умови та гарантії
Семінарське заняття 181(122): 1) Загальні
1-10, 11-12,
забезпечення якості продукції, робіт та послуг.
1 умови та гарантії забезпечення якості продукції,
1 14, 27, 96
2
2
Стандартизація, сертифікація та правове забезпе2 робіт та послуг. Стандартизація, сертифікація та
2
22
чення єдності вимірювань; 2) Загальна характеправове забезпечення єдності вимірювань;
ристика законодавства України про захист
2) Загальна характеристика законодавства
24

1
2
3
4
5
прав споживачів. Основні права споживачів та
України про захист прав споживачів. Основні
їх захист; 3) Захист прав споживачів за договоправа споживачів та їх захист; 3) Захист прав
ром купівлі-продажу; 4) Відповідальність за
споживачів за договором купівлі-продажу;
порушення законодавства про захист прав
4) Відповідальність за порушення законодавспоживачів.
ства про захист прав споживачів.
Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне будівництво
Лекція 151: 1) Поняття та види договорів про
Семінарське заняття 191(132): 1) Поняття та
1-10, 11-12,
виконання робіт та надання послуг, їх загальна
види договорів про виконання робіт та надан26, 62
характеристика; 2) Договори підряду та підряду
ня послуг, їх загальна характеристика;
на капітальне будівництво. Поняття і види капі2) Договори підряду та підряду на капітальне
тального будівництва; 3) Державне регулювання 21 будівництво. Поняття і види капітального будів- 21
відносин у сфері капітального будівництва;
–2 ництва; 3) Державне регулювання відносин у
22
4) Відповідальність за правопорушення у сфері
сфері капітального будівництва;
капітального будівництва; 5) Договір зберіган4) Відповідальність за правопорушення у сфері
ня на товарному складі.
капітального будівництва; 5) Договір зберігання на товарному складі.
Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
Лекція 161: 1) Поняття інвестицій та їх види.
Семінарське заняття 201(142): 1) Поняття
1-10, 11-12,
Інвестиційна діяльність; 2) Інноваційна діяльінвестицій та їх види. Інвестиційна діяльність;
28, 32, 34,
ність; 3) Правове регулювання іноземних інве1 2) Інноваційна діяльність; 3) Правове регулю1 68, 79, 92,
2
2
стицій. Форми і види іноземних інвестицій;
2 вання іноземних інвестицій. Форми і види
2 94-95.
–
3) Правова характеристика договору на ствоіноземних інвестицій; 3) Правова характерис- 2 База нормарення і передачу науково-технічної продукції.
тика договору на створення і передачу наукотивних дово-технічної продукції.
кументів.
Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
Лекція 171: 1) Поняття, ознаки та види зовнішСемінарське заняття 211(152): 1) Поняття,
1-10, 11-12,
1
ньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньо- 2 ознаки та види зовнішньоекономічної діяльнос- 21 28, 32, 34,
економічної діяльності; 2) Державне регулю–2 ті. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності;
22 68, 79, 92,
вання зовнішньоекономічної діяльності, її
2) Державне регулювання зовнішньоекономіч94-95.
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1
принципи та режими. Ліцензування, квотування зовнішньоекономічних операцій; 3) Поняття
і особливості зовнішньоекономічного контракту;
4) Вирішення спорів, що виникають у процесі
здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
Міжнародний комерційний арбітраж.

2

3
4
5
ної діяльності, її принципи та режими. ЛіценБаза нормазування, квотування зовнішньоекономічних
тивних дооперацій; 3) Поняття і особливості зовнішньоекументів.
кономічного контракту; 4) Вирішення спорів, що
виникають у процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний комерційний арбітраж.
Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Аудит
Лекція 181(92): 1) Поняття та види фінансової
Семінарське заняття 221(162): 1) Поняття та
1-10, 11-12,
діяльності. Професійна (банківська, страхова)
види фінансової діяльності. Професійна (бан14, 20, 21,
та індивідуальна фінансова діяльність;
ківська, страхова) та індивідуальна фінансова
26, 38, 41,
2) Поняття і значення фінансового контролю,
діяльність; 2) Поняття і значення фінансового
44, 45, 51його види і методи. Аудиторська діяльність;
контролю, його види і методи. Аудиторська
53, 55, 643) Готівкові та безготівкові розрахунки у гос21 діяльність; 3) Готівкові та безготівкові розра21 65, 74.
подарській діяльності. Платіжні засоби (ін22 хунки у господарській діяльності. Платіжні
22 База нормаструменти); 4) Договори позики, кредиту (визасоби (інструменти); 4) Договори позики,
тивних доди, значення, істотні умови). Факторингові
кредиту (види, значення, істотні умови). Факкументів.
операції; 5) Договір банківського рахунку.
торингові операції; 5) Договір банківського
Порядок відкриття рахунків у банках. Договір
рахунку. Порядок відкриття рахунків у банках.
банківського вкладу.
Договір банківського вкладу.
Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії
Лекція 102: 1) Використання у підприємницькій
Семінарське заняття 231: 1) Використання у
1-10, 11-12,
діяльності прав інших суб’єктів господарювання
підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів
26, 62
(комерційна концесія); 2) Проблемні питання
господарювання (комерційна концесія);
реєстрації договорів комерційної концесії в Укра- –1 2) Проблемні питання реєстрації договорів коме- 21
їні; 3) Підстави для визнання договору комерцій- 22 рційної концесії в Україні; 3) Підстави для ви–2
ної концесії, недійсним чи неукладеним та його
знання договору комерційної концесії, недійсприпинення; 4) Відповідальність сторін договору
ним чи неукладеним та його припинення;
комерційної концесії.
4) Відповідальність сторін договору комерційної
26

1

2

3
4
концесії.
Тема 23. Спеціальні режими господарювання
Семінарське заняття 241(172): 1) Правовий
1) Правовий режим спеціальних (вільних) еконорежим спеціальних (вільних) економічних зон;
–1
21
мічних зон; 2) Правове регулювання концесійної
2 2) Правове регулювання концесійної діяльності.
діяльності. Концесійний договір; 3) Інші види
– Концесійний договір; 3) Інші види спеціальних
12
спеціальних режимів господарювання.
режимів господарювання.
Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів
Лекція 191: 1) Система та види перевезення
Семінарське заняття 251(172): 1) Система та
вантажів, їх правове регулювання; 2) Поняття і
види перевезення вантажів, їх правове регулювиди договорів перевезення вантажів;
вання; 2) Поняття і види договорів перевезен21 ня вантажів; 3) Договір транспортної експеди- 21
3) Договір транспортної експедиції;
4) Відповідальність за порушення умов дого–2 ції; 4) Відповідальність за порушення умов
12
вору перевезення. Комерційні акти та порядок
договору перевезення. Комерційні акти та
їх складання; 5) Договір перевезення пасажирів
порядок їх складання; 5) Договір перевезення
і багажу.
пасажирів і багажу.
Тема 25. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
Семінарське заняття 261: 1) Правові засади
1) Правові засади господарської діяльності в
господарської діяльності в аграрній сфері;
аграрній сфері; 2) Державна підтримка сільсь–1 2) Державна підтримка сільського господарст- 21
кого господарства; 3) Поняття та ознаки коме–2 ва; 3) Поняття та ознаки комерційного посере- –2
рційного посередництва як різновиду господництва як різновиду господарської діяльносдарської діяльності.
ті.
381
521
Всього з навчальної дисципліни
2 Всього з навчальної дисципліни
20
342

5

1-10, 11-12,
28, 32, 34,
68, 79, 92,
94-95

1-10, 11-12,
26, 62. База
нормативних документів.

1-10, 11-12,
26, 62. База
нормативних документів.
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Господарське право»,
яка викладається для студентів заочної форми навчання†
Навчальнометодична
ОбНазва теми семінарського, практи- сяг
Назва розділу, модуля, теми та питання, що
література
чного
розглядаються на лекції
го- (порядковий
або лабораторного заняття
дин номер за переліком)
1
2
3
4
5
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Обсяг
годин

Тема 1. Загальна характеристика господарського права та господарського законодавства
Лекція 11, 12: 1) Господарське право і законодав1-10, 11-54
ство. Предмет, метод і система господарського
1
1
2
–
права; 2) Господарська діяльність; 3) Господарські
–
2
2
–2
правовідносини: поняття, види, зміст; 4) Система
джерел господарського законодавства.
Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності
1) Основні форми і методи державного керівницт1-7, 9, 11-14,
ва економікою; 2) Засоби державного регулюван24, 46, 48, 49,
1
1
–
–
ня господарської діяльності; 3) Правове регулю–
54
2
2
–
–
вання господарської діяльності: типи, способи,
механізм.

1 – позначено кількість год. для студентів зі скороченим (інтегрованим) терміном навчання.
2 – позначено кількість год. для студентів ЛЦДН зі скороченим (інтегрованим) терміном навчання.
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1

2
3
4
-Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.
Ліцензування та патентування господарської діяльності
1) Загальна характеристика дозвільної системи у
Семінарське заняття 11, 12:
сфері господарювання. Документи дозвільного хара1) Загальна характеристика дозвільної
ктеру; 2) Загальні засади ліцензування певних
системи у сфері господарювання. Докувидів господарської діяльності; 3) Порядок видачі,
менти дозвільного характеру;
1
–
21
підстави та умови анулювання та призупинення
2) Загальні засади ліцензування пев2
– них видів господарської діяльності;
22
дії ліцензії. Ліцензійні умови.
3) Порядок видачі, підстави та умови
анулювання та призупинення дії ліцензії. Ліцензійні умови.
Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції
1) Конкуренція у сфері господарювання. Її позитивні та негативні ознаки. Види конкуренції та
монополії. Законодавство про захист економічної
конкуренції; 2) Правовий статус антимонопольних
органів. Правові засади державного регулювання
–1
–1
економічної конкуренції; 3) Види порушень законо–
2
–2
–
давства про захист економічної конкуренції. Монополістичні порушення; 4) Поняття недобросовісної
конкуренції, її види і прояви на ринку;
5) Відповідальність за порушення законодавства
про захист економічної конкуренції.
Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю у сфері господарювання
1
Лекція 2 : 1) Поняття та види контролю (нагляду) за
діяльністю суб’єктів господарювання. Основні контро21
–1
люючі органи; 2) Загальна характеристика Закону
–
2
–2
–
«Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарювання»; 3) Умови допуску до

5

1-7, 9, 11-14,
24, 46, 48, 49,
54

1-9, 11-14, 24,
46, 48, 49, 54

1-10, 11-12, 14,
17, 31, 33, 57,
104, 105.
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1
здійснення перевірок на підприємстві. Організаційні та правові засади забезпечення захисту прав
та інтересів підприємців у ході здійснення перевірки; 4) Порядок оскарження незаконних дії органів контролю та їх посадових осіб.

2

3

4

5

Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання.
Правове регулювання легалізації та припинення діяльності суб’єктів господарювання
Лекція 31, 22: 1) Поняття, та ознаки суб’єктів госпо1-10, 11-12, 14,
дарювання, їх види; 2) Поняття та значення організа20, 21, 23, 29,
ційно-правової форми суб’єкта господарської діяль33, 42, 47, 61,
1
1
–
2
ності, критерії вибору; 3) Порядок і особливості
67, 72, 79, 97
2
2
2
–
державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності; 4) Підстави та порядок здійснення
державної реєстрації суб’єктів господарювання.
Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види підприємств
1) Поняття та види підприємств; 2) Правове ста1-10, 11-12, 14,
новище фермерського господарства; 3) Правове
20, 21, 23, 29,
1
1
–
– 33, 42, 47, 61,
становище виробничих кооперативів; 4) Органи
–
2
2
– 67, 72, 79, 97
–
державної влади та місцевого самоврядування у
господарських правовідносинах.
Тема 8. Господарські товариства
1) Поняття, ознаки та види (класифікації) госпоСемінарське заняття 21, 22: 1) Поняття,
1-10, 11-12, 14,
дарських товариств; 2) Акціонерне товариство:
ознаки та види (класифікації) господар20, 21, 23, 29,
1
1
–
2
поняття, типи, правовий статус; 3) Правовий стаських товариств; 2) Акціонерне товари33, 42, 47, 61,
2
2
– ство: поняття, типи, правовий статус;
2 67, 72, 79, 97
тус товариства з обмеженою відповідальністю та
товариства з додатковою відповідальністю;
3) Правовий статус товариства з обме30

1
4) Правовий статус повного та командитного товариств.

2

3
4
5
женою відповідальністю та товариства з
додатковою відповідальністю;
4) Правовий статус повного та командитного товариств.
Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців та інших суб’єктів господарювання
1) ФОП як суб’єкт підприємницької діяльності;
1-10, 11-12, 14,
2) Особливості державної реєстрації ФОП;
20, 21, 23, 29,
–1
3) Обмеження щодо здійснення певних видів гос–1 33, 42, 47, 61,
–
подарської діяльності фізичною – підприємцем;
–2 67, 72, 79, 97
–2
4) Відповідальність фізичної особи – підприємця
за результати власної господарської діяльності.
Тема 10. Правове регулювання відносин власності у сфері господарювання
1) Право власності в економіці України: поняття
1-10, 11-12, 14,
та форми (види). Особливості правомочностей
36-37, 72, 79,
власників – суб’єктів господарювання; 2) Правові
80, 81, 88, 102,
титули майна суб’єктів господарювання;
103, 106-107
1
1
–
–
3) Об’єкти права власності суб’єктів господарю–
2
2
–
–
вання (склад і порядок формування);
4) Особливості правового режиму окремих
об’єктів права власності суб’єктів господарювання.
Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. Господарський договір
1) Господарські зобов’язання: поняття, ознаки,
1-10, 11-12, 14,
підстави виникнення; 2) Види господарських зо25, 82, 85, 90,
1
бов’язань; 3) Принципи та умови виконання гос–1
92, 108
–
–
подарських зобов’язань, підстави їх припинення;
–2
–2
4) Поняття, ознаки та види господарського договору.
31

1

2
3
4
5
Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання
1) Поняття та ознаки господарсько-правової від1-10, 11-12, 14,
повідальності, її функції; 2) Підстави та умови
17, 18, 21
господарсько-правової відповідальності. Господарське правопорушення: поняття, ознаки, склад;
–1
–1
–
2
3) Види господарських санкцій; 4) Загальні поло–
–2
ження про кримінальну та адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
Тема 13. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
1) Поняття та соціально-економічне призначення
Семінарське заняття 31, 32:
1-10, 11-12, 14,
банкрутства. Ознаки банкрутства, його підстави;
1) Поняття та соціально-економічне
56, 60
2) Учасники провадження у справі про банкрутстпризначення банкрутства. Ознаки
во; 3) Порядок провадження у справі про банкрутбанкрутства, його підстави;
1
ство; 4) Судові процедури, що застосовуються до
–1 2) Учасники провадження у справі про 2
2
боржника під час провадження у справі про банкбанкрутство;
3)
Порядок
провадження
–
22
рутство.
у справі про банкрутство; 4) Судові
процедури, що застосовуються до
боржника під час провадження у справі про банкрутство.
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарських правовідносин
1) Форми, види та способи охорони та захисту
1-10, 11-12, 14,
прав і законних інтересів суб’єктів господарюван17, 31, 33, 57,
ня в Україні; 2) Адміністративно-правовий та
104, 105
1
нотаріальний захист прав суб’єктів господарю–1
–
–
вання; 3) Система господарських судів України.
–2
–2
Господарське судочинство; 4) Третейський суд.
Розгляд та вирішення господарських спорів третейським судом.
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2
3
4
5
Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності
1) Поняття безпеки господарської діяльності. Пра1-10, 11-12, 14,
вове забезпечення економічної безпеки підприєм17, 31, 33, 57,
ства; 2) Дерегулювання як захист від втручання
104, 105
1
1
–
–
державних органів у господарську діяльність;
–
2
2
–
–
3) Основні напрями організаційного захисту підприємницької діяльності; 4) Захист суб’єктів господарювання від рейдерських посягань.
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні. Біржова діяльність
1) Поняття та ознаки господарського-торговельної
1-10, 11-12, 26,
діяльності, договори, що опосередковують її здій62
1
снення; 2) Договір купівлі-продажу та його види.
–1
–
–
Договір поставки; 3) Правова характеристика
–2
–2
договору енергопостачання; 4) Поняття, види та
правове становище бірж в Україні.
Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
1) Загальні умови та гарантії забезпечення якості
1-10, 11-12, 14,
продукції, робіт та послуг. Стандартизація, серти27, 96
фікація та правове забезпечення єдності вимірювань; 2) Загальна характеристика законодавства
–1
–1
України про захист прав споживачів. Основні
–
2
–
–2
права споживачів та їх захист; 3) Захист прав споживачів за договором купівлі-продажу;
4) Відповідальність за порушення законодавства
про захист прав споживачів.
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2
3
4
5
Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання послуг. Капітальне будівництво
1) Поняття та види договорів про виконання робіт
1-10, 11-12, 26,
та надання послуг, їх загальна характеристика;
62
2) Договори підряду та підряду на капітальне будівництво. Поняття і види капітального будівництва;
–1
–1
–
2
3) Державне регулювання відносин у сфері капіта- –
–2
льного будівництва; 4) Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва;
5) Договір зберігання на товарному складі.
Тема 19. Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності
1) Поняття інвестицій та їх види. Інвестиційна
1-10, 11-12, 28,
діяльність; 2) Інноваційна діяльність; 3) Правове
32, 34, 68, 79,
1
регулювання іноземних інвестицій. Форми і види
92, 94-95.
–1
–
–
іноземних інвестицій; 3) Правова характеристика
–2
–2
договору на створення і передачу науковотехнічної продукції.
Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
1) Поняття, ознаки та види зовнішньоекономічної
1-10, 11-12, 28,
діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяль32, 34, 68, 79,
ності; 2) Державне регулювання зовнішньоеконо92, 94-95.
мічної діяльності, її принципи та режими. Ліцен1
1
–
–
зування, квотування зовнішньоекономічних опе–
–2
–2
рацій; 3) Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту; 4) Вирішення спорів, що виникають у процесі здійснення зовнішньоекономічної
діяльності. Міжнародний комерційний арбітраж.
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Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності та кредитно-розрахункових відносин. Аудит
1) Поняття та види фінансової діяльності. ПрофеСемінарське заняття 41: 1) Поняття
1-10, 11-12, 14,
сійна (банківська, страхова) та індивідуальна фіта види фінансової діяльності. Профе20, 21, 26, 38,
нансова діяльність; 2) Поняття і значення фінансійна (банківська, страхова) та індивіду41, 44, 45, 51сового контролю, його види і методи. Аудиторсьальна фінансова діяльність; 2) Поняття і
53, 55, 64-65,
ка діяльність; 3) Готівкові та безготівкові розрахузначення фінансового контролю, його
74.
нки у господарській діяльності. Платіжні засоби
види і методи. Аудиторська діяль(інструменти); 4) Договори позики, кредиту (види, –1 ність; 3) Готівкові та безготівкові роз- 21
значення, істотні умови). Факторингові операції;
–2 рахунки у господарській діяльності.
–2
5) Договір банківського рахунку. Порядок відкПлатіжні засоби (інструменти);
риття рахунків у банках. Договір банківського
4) Договори позики, кредиту (види,
вкладу.
значення, істотні умови). Факторингові операції; 5) Договір банківського
рахунку. Порядок відкриття рахунків у
банках. Договір банківського вкладу.
Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії
1-10, 11-12, 26,
1) Використання у підприємницькій діяльності
62
прав інших суб’єктів господарювання (комерційна
концесія); 2) Проблемні питання реєстрації дого–1
ворів комерційної концесії в Україні; 3) Підстави
–1
–
2
для визнання договору комерційної концесії, не–2
–
дійсним чи неукладеним та його припинення;
4) Відповідальність сторін договору комерційної
концесії.
Тема 23. Спеціальні режими господарювання
1) Правовий режим спеціальних (вільних) економіч1-10, 11-12, 28,
1
них зон; 2) Правове регулювання концесійної діяль–1
32, 34, 68, 79,
–
–
ності. Концесійний договір; 3) Інші види спеціальних
–2 92, 94-95
–2
режимів господарювання.
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2
3
4
Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів
1) Система та види перевезення вантажів, їх правове регулювання; 2) Поняття і види договорів
перевезення вантажів; 3) Договір транспортної
–1
–1
експедиції; 4) Відповідальність за порушення
–
2
–
–2
умов договору перевезення. Комерційні акти та
порядок їх складання; 5) Договір перевезення
пасажирів і багажу.
Тема 25. Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання
1) Правові засади господарської діяльності в аграрній сфері; 2) Державна підтримка сільського
–1
–1
господарства; 3) Поняття та ознаки комерційного
–
2
–2
–
посередництва як різновиду господарської діяльності.
61
81
Всього з навчальної дисципліни
Всього з навчальної дисципліни
2
4
62

5
1-10, 11-12, 26,
62.

1-10, 11-12, 26,
62.
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Таблиця 4.3. Технологічна карта самостійної роботи студента з
навчальної дисципліни
Назва розділу
модуля, теми,
Література
з якої виноПерелік питань,
Засоби кон№
(порядковий
сяться пи- що вивчаються студентом
тролю
з/п
номер за
тання на сасамостійно
знань
переліком)
мостійне
опрацювання
1
2
3
4
5
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
1-10, 11- БліцЗагальна хара- 1. Предмет, метод і система
господарського права. Про- 54
опитування,
ктеристика
блеми
співвідношення
і
взаєтестування,
господарськомодії
господарського
права
із
індивідуальго права та
суміжними галузями.
ні завдання
господарсько- 2. Поняття та види господарсьна картках,
го законодавкої діяльності. Підприємницперевірка
ства
тво: поняття, ознаки і принробочих
ципи
зошитів
3. Господарські правовідносини: види, ознаки, методи регулювання.
4. Некомерційна господарська
діяльність, її мета та принци1.
пи.
5. Господарсько-правові норми:
поняття, види, особливості.
6. Система джерел господарського законодавства.
7. Господарський кодекс України: загальна характеристика.
8. Проблеми практичного застосування господарського
законодавства та напрями його розвитку.
9. Право на підприємницьку
діяльність та його обмеження
за законодавством України.
Державне ре- 1. Державне регулювання, підт- 1-7, 9, 11- Бліцримка і стимулювання підп- 14, 24, 46, опитування,
гулювання
риємництва.
48, 49, 54 тестування,
господарської
2. діяльності
2. Обмеження у здійсненні
індивідуальпідприємницької діяльності.
ні завдання
3. Економічна політика держана картках,
ви та її основні напрямки.
перевірка
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1

3.

2

Дозвільна система у сфері
господарської
діяльності.
Ліцензування
та патентування господарської діяльності
Законодавство
про захист
економічної
конкуренції

4.

5.

Основні засади
державного
нагляду та
контролю у
сфері господарювання

3
4
4. Поняття та функції державного регулювання економіки,
його основні напрями. Загальні засади господарського
правопорядку.
1. Загальна характеристика
1-7, 9, 11дозвільної системи у сфері
14, 24, 46,
господарювання. Дозвільні 48, 49, 54
документи.
2. Ліцензування певних видів
господарської діяльності. Ліцензійні умови.
3. Патентування у сфері підприємництва.
1. Конкуренція у сфері госпо- 1-7, 9, 11дарювання. Її позитивні та
14, 24, 46,
негативні ознаки. Види кон- 48, 49, 54
куренції та монополії. Законодавство про захист економічної конкуренції.
2. Правовий статус антимонопольних органів. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції.
3. Види порушень законодавства про захист економічної
конкуренції. Монополістичні
порушення.
4. Поняття
недобросовісної
конкуренції, її види і прояви
на ринку.
5. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
6. Організаційно-правові методи боротьби з порушеннями
законодавства про захист
економічної конкуренції.
1. Поняття та види контролю
1-10, 11(нагляду) за діяльністю
12, 14, 17,
суб’єктів господарювання. Ос- 31, 33, 57,
новні контролюючі органи.
104, 105
2. Загальна характеристика Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарювання»
3. Умови допуску до здійснення

5
робочих
зошитів

Бліцопитування,
тестування,
індивідуальні завдання
на картках,
перевірка
робочих
зошитів
Бліцопитування,
тестування,
індивідуальні завдання
на картках,
перевірка
робочих
зошитів

Бліцопитування,
тестування,
індивідуальні завдання
на картках,
перевірка
робочих
зошитів
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1

6.

7.

2

3
4
5
перевірок на підприємстві.
Організаційні та правові засади забезпечення захисту
прав та інтересів підприємців
у ході здійснення перевірки.
4. Порядок оскарження незаконних дії органів контролю
та їх посадових осіб.
Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Правовий ста- 1. Поняття та значення органі- 1-10, 11- Бліцзаційно-правової форми
12, 14, 20, опитування,
тус суб’єктів
суб’єкта господарювання.
21, 23, 29, тестування,
господарюУчасники відносин у сфері
33, 42, 47, індивідуальвання. Правове
господарювання.
61, 67, 72, ні завдання
регулювання
2. Правосуб’єктні передумови 79, 97
на картках,
легалізації та
реалізації права на здійсненперевірка
припинення
ня господарської діяльності.
робочих
діяльності
3. Порядок і особливості дерзошитів
суб’єктів госжавної реєстрації суб’єктів
підприємницької діяльності.
подарювання
Статутний капітал.
4. Особливості створення та
державної реєстрації господарських товариств різних
видів.
5. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів господарської діяльності.
6. Підстави, форми та порядок
реорганізації суб’єктів господарювання.
7. Ліквідація суб’єкта господарювання: підстави та порядок
здійснення. Скасування державної реєстрації суб’єкта
господарювання.
Підприємство 1. Правове становище фермер- 1-10, 11- Бліцського господарства.
12, 14, 20, опитування,
як суб’єкт
господарюван- 2. Правове становище виробни- 21, 23, 29, тестування,
чих кооперативів.
33, 42, 47, індивідуальня. Види підп3. Органи державної влади та
61, 67, 72, ні завдання
риємств
місцевого самоврядування у 79, 97
на картках,
господарських правовідносинах.

8.

Господарські

1. Акціонерні товариства.

перевірка
робочих
зошитів
1-10, 11- Бліц-
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1

2
товариства

3
2. Товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю.
3. Правовий статус повного та
командитного товариств.

4
12, 14, 20,
21, 23, 29,
33, 42, 47,
61, 67, 72,
79, 97

Правовий ста- 1. Обмеження щодо здійснення
певних видів господарської
тус фізичних
діяльності фізичною – підпосіб – підпририємцем.
ємців та інших
2. Відповідальність фізичної
суб’єктів госособи – підприємця за реподарювання
зультати власної господарської діяльності.

1-10, 1112, 14, 20,
21, 23, 29,
33, 42, 47,
61, 67, 72,
79, 97

Правове регу- 1. Право власності в економіці
України: поняття та форми
лювання від(види). Особливості правоносин власносмочностей власників –
ті у сфері госсуб’єктів господарювання.
подарювання 2. Правові титули майна
суб’єктів господарювання.
3. Об’єкти права власності
суб’єктів господарювання
(склад і порядок формування).
4. Спеціальні фонди і резерви у
10.
складі майна суб’єктів господарювання.
5. Правове регулювання приватизації державного та комунального майна. Правове
становище Фонду державного майна України.
6. Правовий режим і структура
майна підприємства, порядок
та джерела його формування.
Основні, оборотні та спеціальні фонди підприємства.
Зобов’язальні 1. Конкурсні способи укладання
господарських договорів. Тенвідносини у
дерні процедури.
сфері господа11. рювання. Гос- 2. Особливості укладення договорів на біржі, ярмарку, відкподарський
ритих торгах.
договір
3. Загальні умови припинення

1-10, 1112, 14, 3637, 72, 79,
80, 81, 88,
102, 103,
106-107

9.

1-10, 1112, 14, 25,
82, 85, 90,
92, 108

5
опитування,
тестування,
індивідуальні завдання
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1

2

4.

Відповідаль- 1.
ність суб’єктів
господарюван2.
ня

3.
4.
12.
5.
6.
7.
8.

13.

Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника
або визнання
його банкрутом

1.
2.

3.

4.

5.

6.

3
4
господарських зобов’язань.
Припинення господарських
зобов’язань.
Визнання господарських
договорів недійсними та неукладеними: підстави та правові наслідки.
Поняття та ознаки господар- 1-10, 11сько-правової відповідально- 12, 14, 17,
сті, її функції.
18, 21
Підстави та умови господарсько-правової відповідальності. Господарське правопорушення: поняття, ознаки,
склад.
Види господарських санкцій:
Відшкодування збитків як
вид
господарсько-правової
відповідальності.
Штрафні санкції. Неустойка,
її форми та види.
Оперативно-господарські
санкції в господарських відносинах.
Адміністративногосподарські санкції.
Загальні положення про адміністративну та кримінальну
відповідальність
суб’єктів
господарювання.
Державна політика з питань 1-10, 11банкрутства.
12, 14, 56,
Заходи запобігання банкрут- 60
ству суб’єктів підприємництва.
Розпорядження майном боржника як судова процедура у
справі про банкрутство.
Санація як судова процедура,
спрямована на відновлення
платоспроможності боржника.
Правові наслідки визнання
боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура.
Мирова угода. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству, досудова санація.

5
робочих
зошитів
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1

2

3

7. Особливості банкрутства

4

5

окремих категорій суб’єктів
підприємницької діяльності.
8. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство.
1. Форми, види та способи охо- 1-10, 11- Бліцрони та захисту прав і закон- 12, 14, 17, опитування,
них інтересів суб’єктів гос- 31, 33, 57, тестування,
подарювання в Україні.
104, 105 індивідуаль2. Нотаріальний захист
ні завдання
суб’єктів господарювання.
на картках,
3. Досудове врегулювання госперевірка
подарських спорів.
робочих
Захист прав та 4. Судова система України.
зошитів
законних інтеЗахист прав суб’єктів госпо14. ресів суб’єктів
дарювання Конституційним
господарських
судом та загальними судами.
правовідносин 5. Підвідомчість та підсудність
спорів господарським судам
та адміністративним судам.
6. Порядок розгляду спорів
господарськими судами. Позовна заява.
7. Апеляційне та касаційне
оскарження рішень та ухвал
господарських судів.
1. Аналіз внутрішніх і зовніш- 1-10, 11- Бліцніх загроз підприємницькій 12, 14, 17, опитування,
діяльності.
31, 33, 57, тестування,
2. Державні заходи з захисту
104, 105 індивідуальЗабезпечення
підприємницької діяльності
ні завдання
безпеки госповід кримінальних дій.
на картках,
15.
дарської діяль- 3. Організація роботи служби
перевірка
ності
безпеки підприємства щодо
робочих
захисту його діяльності.
зошитів
4. Захист суб’єктів господарювання від рейдерських посягань.
Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Правове регу- 1. Правове становище товарної та 1-10, 11- Бліцфондової біржі, їх організацій- 12, 26, 62 опитування,
лювання госна структура. Правила біржової
тестування,
подарсько16.
торгівлі.
індивідуальторговельної
2. Закупівля товарів, робіт та
ні завдання
діяльності в
послуг за державні кошти.
на картках,
Україні. Бір42

1

2
жова діяльність

Правове регулювання якості. Захист прав
споживачів

17.

Правове регулювання вико18. нання робіт та
надання пос-

3
4
3. Оренда майна у сфері господарювання. Особливості оренди
державного та комунального
майна.
4. Договір лізингу. Види лізингових
операцій, відмінності.
5. Поняття, ознаки та види
бірж.
6. Правова
характеристика
договорів контрактації сільськогосподарської продукції
та енергопостачання.
7. Міна (бартер) у сфері господарювання. Договір безоплатної передачі майна (дарування).
8. Особливості договору оренди
землі у сфері господарювання.
1. Стандартизація та сертифіка- 1-10, 11ція у сфері господарювання. 12, 14,
2. Загальна характеристика
27, 96
законодавства про захист
прав споживачів. Основні
права споживачів. Державні
гарантії прав споживачів.
3. Цивільно-правовий договір
купівлі-продажу та його види. Права споживачів, що
виникають з договору купівлі-продажу.
4. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів.
5. Способи та порядок захисту
прав споживачів.
6. Правовий статус органів
виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.
7. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.
8. Законодавство України про
рекламу.
1. Поняття та види договорів 1-10, 11про виконання робіт та на- 12, 26, 62
дання послуг.
2. Договір підряду та підряду на
капітальне будівництво.

5
перевірка
робочих
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1

2
3
4
луг. Капіталь- 3. Договір доручення. Договір
комісії. Договір консигнації.
не будівництво
Договір схову.
4. Транспортні договори (перевезення пасажирів і багажу,
вантажу, транспортної експедиції).
5. Договір зберігання та його
види.
6. Комерційне посередництво у
сфері господарювання. Агентський договір. Договір доручення. Договір комісії. Договір консигнації. Договір схову.
Правове регу- 1. Поняття інвестицій та їх 1-10, 11види. Інвестиційна діяль- 12, 28, 32,
лювання інвесність.
34, 68, 79,
тиційної та
2.
Інноваційна
діяльність.
92, 94-95
інноваційної
3. Правове регулювання інозе19. діяльності
мних інвестицій. Форми і види іноземних інвестицій.
4. Правова
характеристика
договору на створення і передачу
науково-технічної
продукції.
Правове регу- 1. Захист прав і законних інте- 1-10, 11ресів суб’єктів зовнішньое- 12, 28, 32,
лювання зовнікономічної діяльності.
34, 68, 79,
шньоекономіч92, 94-95
ної діяльності. 2. ІНКОТЕРМС.
20.
Правовий режим іноземного інвестування
1-10, 11Правове регу- 1. Банківська діяльність. Поняття та види банків, їх пра- 12, 14, 20,
лювання фівове становище. Правовий
21, 26, 38,
нансової діястатус
Національного
банку
41, 44, 45,
льності та
України.
51-53, 55,
кредитно2. Поняття та види страхування. 64-65, 74
21. розрахункових
Договір страхування, основні
відносин. Аустрахові поняття.
дит
3. Поняття, правова природа,
принципи бухгалтерського
обліку.
4. Загальна характеристика
платіжних інструментів.
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1

2

Правове регулювання комерційної концесії
22.

Спеціальні
режими господарювання
23.

3
5. Порядок використання реєстраторів розрахункових
операцій.
1. Використання у підприємницькій діяльності прав інших
суб’єктів господарювання
(комерційна концесія).
2. Проблемні питання реєстрації договорів комерційної
концесії в Україні.
3. Підстави для визнання договору комерційної концесії,
недійсним чи неукладеним та
його припинення.
4. Відповідальність сторін договору комерційної концесії.
1. Правовий режим спеціальних
(вільних) економічних зон.
2. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний договір.
3. Інші види спеціальних режимів господарювання.

Правове регу- 1.
лювання перевезення ванта2.
жів
3.
24.
4.
5.
6.
1.
Особливості
правового
регулювання в 2.
25.
окремих галу3.
зях господарювання

4

5

1-10, 1112, 28, 32,
34, 68, 79,
92, 94-95

Бліцопитування,
тестування,
індивідуальні завдання
на картках,
перевірка
робочих
зошитів

Бліцопитування,
тестування,
індивідуальні завдання
на картках,
перевірка
робочих
зошитів
Правове регулювання пере- 1-10, 11- Бліцвезення вантажів автомобі- 12, 26, 62 опитування,
льним транспортом.
тестування,
Правове регулювання переіндивідуальвезення вантажів залізничні завдання
ним транспортом.
на картках,
Правове регулювання переперевірка
везення вантажів повітряним
робочих
транспортом.
зошитів
Правове регулювання перевезення вантажів водним
транспортом.
Правове регулювання перевезення пошти.
Договір транспортного експедирування.
Правові засади господарської 1-10, 11- Бліцдіяльності в аграрній сфері. 12, 28, 32, опитування,
Державна підтримка сільсь- 34, 68, 79, тестування,
кого господарства.
92, 94-95 індивідуальПоняття та ознаки комерційні завдання
ного посередництва як різнона картках,
1-10, 1112, 28, 32,
34, 68, 79,
92, 94-95
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3
виду господарської діяльності.

4

5
перевірка
робочих
зошитів
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Розділ 5. Індивідуально-консультативна робота
Ця група завдань носить науково-дослідницький характер, спонукає до якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, рекомендована тим з них, хто опанував базовий зміст навчальної програми і має здібності та інтерес до такої роботи Ці завдання складають
варіативну частину модуля і їх виконання заохочується додатковою
сумою балів.
Перелік індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:
1. Написання і захист наукового реферату з визначеної проблеми.
2. Підготовка матеріалів власних досліджень до участі в науковій
конференції.
3. Участь у роботі правничого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді, участь у дебатах, оформлення стінгазети).
4. Участь у роботі наукового гуртка «Ін Юре» (підготовка та захист матеріалів наукового реферату на засіданні гуртка).
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри.
Однією із форм індивідуальної творчої роботи є написання та захист реферату.
Підготувати письмову доповідь (есе), реферат на одну із запропонованих тем:
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Тема 1. Загальна характеристика господарського права
та господарського законодавства
1. Інтеграція українського господарства у світову економіку та розвиток вітчизняного господарського законодавства.
2. Співвідношення господарського права із цивільним та іншими
суміжними галузями права.
3.
4.

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності
Засоби державного регулювання господарської діяльності.
Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності.

Тема 3. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. Ліцензування та патентування господарської діяльності
5. Види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню та
іншим дозвільним процедурам: питання обґрунтування.
6. Проблемні питання ліцензування. Оскарження відмови у видачі
ліцензій.
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Тема 4. Законодавство про захист економічної конкуренції.
Зловживання монопольним становищем на ринку.
Організаційно-правові засоби обмеження монополізму в Україні.
Порядок розгляду справи про порушення законодавства про конкуренцію.
Тема 5. Основні засади державного нагляду та контролю
у сфері господарювання
10. Види заходів нагляду (контролю), що здійснюються щодо
суб’єктів господарювання.
11. Основні органи, уповноважені здійснювати заходи нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання.
7.
8.
9.

Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Тема 6. Правовий статус суб’єктів господарювання.
Правове регулювання легалізації та припинення діяльності
суб’єктів господарювання
12. Критерії вибору організаційно-правової форми провадження господарської діяльності певного виду.
13. Розвиток законодавства України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
14. Удосконалення процедур припинення юридичної особи та діяльності фізично особи-підприємця за законодавством України.
Тема 7. Підприємство як суб’єкт господарювання. Види підприємств
15. Проблемні питання діяльності казенних підприємств в Україні.
16. Статус «підприємств колективної форми власності» в умовах сучасної правової реальності.
17. Підходи до класифікації підприємств. Практичне значення класифікації підприємств за розмірами.
18. Особливості правового становища суб’єктів малого та мікропідприємництва.
Тема 8. Господарські товариства
19. Розвиток корпоративного законодавства в Україні.
20. Корпоративні конфлікти та шляхи їх вирішення в Україні.
21. Правове становище міноритарних акціонерів за законодавством
України.
22. Правова регламентація емісії та обігу акцій публічного акціонерного товариства.
23. Розвиток законодавства України про акціонерні товариства.
Тема 9. Правовий статус фізичних осіб – підприємців
та інших суб’єктів господарювання
24. Проблемні питання правосуб’єктності фізичної особи-підприємця.
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25. Обмеження права на зайняття підприємницькою діяльністю в
Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аспект.
Тема 10. Правове регулювання відносин власності
у сфері господарювання
26. Проблеми колективної форми власності.
27. Об’єкти приватизації.
28. Правовий статус деривативів.
Тема 11. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. Господарський договір
29. Комерційний договір за законодавством країн західної Європи та
Північної Америки.
30. Роль юридичної техніки у формуванні змісту «безпечного» договору.
Тема 12. Відповідальність суб’єктів господарювання
31. Адміністративно-правова відповідальність юридичних осіб.
32. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин.
33. Штраф та пеня як форми неустойки: співвідношення та практика
застосування.
Тема 13. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом
34. Банкрутство: соціально-економічне призначення та юридичний зміст.
35. Мораторій в процедурі відновлення платоспроможності боржника.
36. Санація як захід запобігання банкрутству боржника.
37. Ліквідаційний процес: правова характеристика.
38. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення
претензій кредиторів.
39. Характеристика процедури визнання банкрутом фізичної особисуб’єкта підприємницької діяльності.
40. Питання вдосконалення законодавства про банкрутство.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.

Тема 14. Захист прав та законних інтересів
суб’єктів господарських правовідносин
Захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання.
Досудове врегулювання спорів.
Позов: поняття, зміст, правила оформлення.
Правове положення Міжнародного комерційного арбітражного суду.
Підвідомчість справ Міжнародному комерційному арбітражному суду.
Правове становище третейського суду. Порядок вирішення спорів
третейським судом.
Тема 15. Забезпечення безпеки господарської діяльності
Правові засоби протидії рейдерству в Україні.
Повноваження служби безпеки підприємства та статус приватних
охоронних підприємств в Україні.
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ММодуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Тема 16. Правове регулювання господарсько-торговельної
діяльності в Україні. Біржова діяльність
Поняття, ознаки та функції біржі.
Товарна біржа: порядок створення та припинення.
Фондова біржа: характеристика органів управління.
Види біржових угод. Порядок укладення угод на біржах.
Порядок створення фондової біржі.
Правова характеристика статуту біржі.
Правовий статус засновника та члена біржі.
Режим доступу до біржової інформації.
Біржовий брокер: характеристика прав та обов’язків.
Правила біржової торгівлі: порядок їх затвердження та зміст.
Тема 17. Правове регулювання якості. Захист прав споживачів
Відповідальність за порушення законодавства про захист прав
споживачів.
Правовий статус сторін за договором споживчого кредиту.
Порядок забезпечення та реалізації права споживачів на захист.

Тема 18. Правове регулювання виконання робіт та надання послуг.
Капітальне будівництво
61. Система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв’язків.
62. Договір на виконання проектних і пошукових робіт.
63. Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.
64. Види перевезень та їх правове регулювання.
65. Загальна характеристика спеціальних видів зберігання.
66. Особливості перевезення вантажу автомобільним транспортом.
Тема 19. Правове регулювання інвестиційної
та інноваційної діяльності
67. Правові засади іноземного інвестування шляхом часткової участі
в юридичній особі.
68. Характеристика правового режиму іноземних інвестицій.
69. Основні засади здійснення інноваційної діяльності в Україні.
Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
70. Експорт товарів як один з основних видів зовнішньоекономічної
діяльності.
71. Удосконалення правового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності.
72. Характеристика зовнішньоекономічного договору.
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Тема 21. Правове регулювання фінансової діяльності та кредитнорозрахункових відносин. Аудит
73. Правовий статус Національного банку України.
74. Характеристика діяльності державного банку.
75. Кооперативний банк: порядок створення та реєстрації.
76. Правовий статус банківського об’єднання. Банківська корпорація:
правові аспекти функціонування.
77. Державна реєстрація банків.
78. Правові засади здійснення установами банків валютного контролю.
79. Належне виконання кредитного договору. Забезпечення виконання кредитного договору.
80. Підстави та порядок визнання кредитного договору недійсним.
81. Істотні умови кредитного договору: правова характеристика.
Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії
82. Проблемні питання використання договорів комерційної концесії
в Україні.
Тема 23. Спеціальні режими господарювання
83. Вільні економічні зони: актуальні питання оподаткування.
84. Нормативно-правові акти, що регулюють спеціальний режим господарювання.
85. Порядок створення та ліквідації спеціальних (вільних) економічних зон.
86. Концесійна діяльність в Україні.
Тема 24. Правове регулювання перевезення вантажів
87. Актуальні проблеми регулювання правовідносин у сфері морських
перевезень.
88. Актуальні проблеми правового регулювання ринку транспортних
послуг.
Тема 25. Особливості правового регулювання
в окремих галузях господарювання
89. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва.
90. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції.
Підготувати проект документу:
1. Установчі документи господарської організації.
2. Заповнити реєстраційну картку на реєстрацію фізичної особи –
суб’єкта підприємницької діяльності, юридичної особи – суб’єкта
господарювання.
3. Проект господарського договору (на вибір).
4. Протокол розбіжностей.
5. Претензію.
6. Позовну заяву до господарського суду.
7. Позовну заяву до загального суду про захист прав споживачів.
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Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Господарське право»
Семестр І; навчальний рік: 2014-2015
Кафедра: правознавства
Викладач: Кульчій Олег Олександрович
№
п/ Форми ІКР
п

Індивідуаль1. ні
заняття

2.

1

2

3

4

14.0
2;
11.0
012.2
0;
523
а

06.0
3;
15.3
016.5
0;
523
а
28.0
2;
11.0
012.2
0;
523
а

Консультації

21.0
2;
11.0
012.2
0;
523
а

Перевірка
3. виконання
індивідуальних занять
Перевірка
та захист
4. завдань, що
віднесені на
поточний
контроль
Разом

Індивідуаль1. ні
заняття

2

2

Перевірка
4. та захист
завдань, що
віднесені на

2

14.0
2;
11.0
012.2
0;
523
а

2
06.0
3;
15.3
016.5
0;
523
а

28.0
2;
11.0
012.2
0;
523
а

2. Консультації

Перевірка
3. виконання
індивідуальних занять

Навчальні тижні, дата, час та місце проведення
9 10 11 12 13 14 15
5
6
7
8

21.0
2;
11.0
012.2
0;
523
а

Денна форма навчання
02.0
4;
11.0
012.2
0;
523
а
28.0
3;
11.0
012.2
0;
523
а
12.0
09.0
3;
4;
11.0
11.0
0012.2
12.2
0;
0;
523
523
а
а

2
2
2
2
Денна форма навчання
02.0
4;
11.0
012.2
0;
523
а
28.0
3;
11.0
012.2
0;
523
а
12.0
09.0
3;
4;
11.0
11.0
0012.2
12.2
0;
0;
523
523
а
а

25.0
4;
11.0
012.2
0;
523
а

16

17

14.0
5;
08.0
009.2
0;
523
а

6 год.

30.0
4;
11.0
012.2
0;
523
а

2

8 год.

2

25.0
4;
11.0
012.2
0;
523
а

2

26.0
5;
08.0
021.2
0
20

14.0
5;
08.0
009.2
0;
523
а

40 год.

64 год.

10 год.

01.0
5;
15.3
016.5
0;
523
а

6 год.

30.0
4;
11.0
012.2
0;
523
а
28.0
4;
08.0
0-

Кількість
годин

10 год.

01.0
5;
15.3
016.5
0;
523
а

28.0
4;
08.0
021.2
0
22

18

8 год.

26.0
5;
08.0
0-

40 год.
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поточний
контроль
Разом

2

2

2

2

2

2

2

2

21.2
0
22

2

2

2

21.2
0
20

64 год.
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни
повинна здійснюватися на основі використання активних методів навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого інформаційного
навантаження на студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу.
Під час викладання дисципліни широко використовуються такі методики активізації навчального процесу:
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом, виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх подолання, а також ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;
– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студентами ємної
інформації у короткі проміжки часу. Для наочного зображення
структурно-логічних схем використовується мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів, наказів тощо), дошка;
– робота в малих групах;
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій
PowerPoint);
– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої дискусії між іншими «малими групами», викладачем та експертами
(яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення;
– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає змогу
студентам отримати певні навички з прийняття ефективних рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов;
– ділова гра відповідно до розробленого сценарію («Підприємець та
організація» та інші).
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Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю
Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового
контролю з навчальної дисципліни «Господарське право» (з набору
2012 року)

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
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Таблиця 7.2. Розподіл балів, що отримують студенти
за результатами вивчення навчальної дисципліни
«Господарське право».
Напрям підготовки: 081 «Право»
Назва модулю, теми
Вид навчальної роботи
Бали
Модуль 1. Загальні засади здійснення господарської діяльності
Тема 1. Загальна характеристика 1. Обговорення теоретичного пи1
господарського права та госпо- тання на семін. (практ.) занятті
дарського законодавства
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
планом самостійної роботи
Разом:
1,1
Тема 2. Державне регулювання 1. Обговорення теоретичного пи1
господарської діяльності
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
планом самостійної роботи
Разом:
1,1
Тема 3. Дозвільна система у
1. Обговорення теоретичного пи1
сфері господарської діяльності. тання на семін. (практ.) занятті
Ліцензування та патентування
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
господарської діяльності
планом самостійної роботи
Разом:
1,1
Тема 4. Законодавство про за1. Обговорення теоретичного пи1
хист економічної конкуренції
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
планом самостійної роботи
Разом:
1,1
Тема 5. Основні засади держав- 1. Обговорення теоретичного пи1
ного нагляду та контролю у сфе- тання на семін. (практ.) занятті
рі господарювання
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
планом самостійної роботи
Разом:
1,1
Модульна контрольна робота 1
2,5
Модуль 2. Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Тема 6. Правовий статус
1. Обговорення теоретичного пи1
суб’єктів господарювання. Пра- тання на семін. (практ.) занятті
вове регулювання легалізації та 2. Виконання завдань, передбачених
0,1
припинення діяльності суб’єктів планом самостійної роботи
господарювання
Разом:
1,1
Тема 7. Підприємство як суб’єкт 1. Обговорення теоретичного пи1
господарювання. Види підпри- тання на семін. (практ.) занятті
ємств
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
планом самостійної роботи
Разом:
1,1
Тема 8. Господарські товариства 1. Обговорення теоретичного пи2
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
0,1
планом самостійної роботи
Разом:
2,1
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Назва модулю, теми
Вид навчальної роботи
Тема 9. Правовий статус фізич- 1. Обговорення теоретичного пиних осіб – підприємців та інших тання на семін. (практ.) занятті
суб’єктів господарювання
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 10. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пивідносин власності у сфері гос- тання на семін. (практ.) занятті
подарювання
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 11. Зобов’язальні відноси- 1. Обговорення теоретичного пини у сфері господарювання. Гос- тання на семін. (практ.) занятті
подарський договір
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 12. Відповідальність
1. Обговорення теоретичного писуб’єктів господарювання
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 13. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пивідновлення платоспроможності тання на семін. (практ.) занятті
боржника або визнання його
2. Виконання завдань, передбачених
банкрутом
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 14. Захист прав та закон1. Обговорення теоретичного пиних інтересів суб’єктів господар- тання на семін. (практ.) занятті
ських правовідносин
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 15. Забезпечення безпеки 1. Обговорення теоретичного пигосподарської діяльності
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Модульна контрольна робота 2
Модуль 3. Правове регулювання
окремих видів господарської діяльності
Тема 16. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пигосподарсько-торговельної дія- тання на семін. (практ.) занятті
льності в Україні. Біржова діяль- 2. Виконання завдань, передбачених
ність
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 17. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пиякості. Захист прав споживачів тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:

Бали
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
5

1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
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Назва модулю, теми
Вид навчальної роботи
Тема 18. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пивиконання робіт та надання пос- тання на семін. (практ.) занятті
луг. Капітальне будівництво
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 19. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пиінвестиційної та інноваційної
тання на семін. (практ.) занятті
діяльності
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 20. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пизовнішньоекономічної діяльнос- тання на семін. (практ.) занятті
ті. Правовий режим іноземного 2. Виконання завдань, передбачених
інвестування
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 21. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пифінансової діяльності та кредит- тання на семін. (практ.) занятті
но-розрахункових відносин.
2. Виконання завдань, передбачених
Аудит
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 22. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пикомерційної концесії
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 23. Спеціальні режими
1. Обговорення теоретичного пигосподарювання
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 24. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного пиперевезення вантажів
тання на семін. (практ.) занятті
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 25. Особливості правового 1. Обговорення теоретичного пирегулювання в окремих галузях тання на семін. (практ.) занятті
господарювання
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Модульна контрольна робота 3
Присутність на всіх заняттях
Екзамен
Разом за семестр

Бали
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
1
0,1
1,1
5
20
40
100
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Таблиця 7.3. Система нарахування балів
за видами навчальної роботи
Форма навчальної
Вид навчальної роботи
Бали
роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція
1. Відвідування
20
1.2. Практичне, се- 1. Відвідування
мінарське заняття
2. Обговорення теоретичного питан1
ня на семін. (практ.) занятті
2. Самостійна та інди- 2. Виконання завдань, передбачених
відуально-консуль- планом самостійної роботи
0,1
тативна робота
3. Поточний модуМодульна контрольна робота 1
2,5
льний контроль
Модульна контрольна робота 2
5
Модульна контрольна робота 3
5
4. Підсумковий кон- Підсумковий модульний контроль
за результатами
троль
(залік)
поточного к-ролю

Таблиця 7.4. Система нарахування додаткових балів за видами робіт
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної
гри

Бали
10-30
10-30
1-15
0-4
5-20
5-20
5-15
5-15
25
5-10
*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.
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Розділ 8. Перелік питань для підготовки
до підсумкового контролю

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ)
Модуль 1.
Загальні засади здійснення господарської діяльності
Поняття господарського права як галузі права, науки, навчальної
дисципліни. Співвідношення із суміжними галузями права.
Предмет, метод та система господарського права.
Система господарського законодавства. Поняття та види джерел
господарського права. Роль звичаю та судової практики у регулюванні господарських правовідносин.
Господарсько-правові норми: поняття, види, особливості. Проблеми практичного застосування господарського законодавства
та напрями його розвитку.
Поняття господарської діяльності, її ознаки, види та принципи.
Поняття і зміст підприємницької діяльності, умови її здійснення в
Україні.
Принципи підприємництва. Право на підприємницьку діяльність
та його обмеження за законодавством України.
Господарські правовідносини: поняття, ознаки, види та структура. Відмежування господарських відносин від суміжних видів
правовідносин.
Поняття та функції державного регулювання економіки, його
основні напрями. Правові форми державного керівництва економікою. Загальні засади господарського правопорядку.
Засоби державного регулювання господарської діяльності.
Загальна характеристика дозвільної системи у сфері господарювання. Ліцензування певних видів господарської діяльності. Ліцензійні умови.
Патентування у господарській діяльності.
Конкуренція у сфері господарювання. Її позитивні та негативні
ознаки. Види конкуренції та монополії.
Законодавство про захист економічної конкуренції.
Правове становище антимонопольних органів.
Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Монополістичні порушення.
Поняття недобросовісної конкуренції, її види і прояви на ринку.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
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19. Поняття контролю, його сутність. Загальна характеристика Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарювання».
20. Підстави для здійснення перевірок суб’єктів господарювання та
їх види. Повноваження державних органів при здійснення контролю.
21. Умови допуску до здійснення перевірок на підприємстві. Організаційні та правові засади забезпечення захисту прав та інтересів
підприємців у ході здійснення перевірки.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Модуль 2.
Суб’єкти і об’єкти господарських правовідносин
Суб’єкти господарювання: поняття та ознаки, підходи до класифікації. Учасники відносин у сфері господарювання.
Правове становище фізичної особи-підприємця.
Поняття, ознаки та види підприємств.
Господарські товариства: поняття і види.
Поняття, типи і правові засади діяльності акціонерних товариств.
Особливості їх заснування.
Управління акціонерним товариством.
Правове становище акціонерів, дивіденди.
Правове становище товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
Повне і командитне товариства: поняття та правове становище.
Виробничий кооператив (порядок створення і членство, права та
обов’язки членів виробничого кооперативу, управління).
Види та особливості правового становища некомерційних
суб’єктів господарювання. Правове становище кредитних спілок.
Господарські об’єднання: поняття, організаційно-правові форми,
правове становище.
Органи державної влади та місцевого самоврядування у господарських правовідносинах.
Порядок утворення суб’єкта господарювання – юридичної особи,
її державна реєстрація.
Статутний капітал підприємства. Установчі документи юридичної особи.
Поняття та підстави припинення діяльності суб’єкта господарювання. Реорганізація.
Підстави та порядок ліквідації, скасування державної реєстрації
суб’єкта господарювання.
Право власності в економіці України: поняття та форми (види).
Особливості правомочостей власників – суб’єктів господарювання.
Правові титули майна підприємств.
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41. Правовий режим і структура майна підприємства, порядок та
джерела його формування. Основні та оборотні фонди підприємства.
42. Спеціальні фонди і резерви у складі майна суб’єктів господарювання.
43. Цінні папери: поняття, види, обіг.
44. Правовий режим об’єктів права інтелектуальної власності у сфері
господарювання.
45. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
46. Корпоративні права та їх використання у господарській діяльності. Корпоративні відносини.
47. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань, їх види.
48. Принципи та умови виконання господарських зобов’язань, підстави їх припинення.
49. Поняття, ознаки та види господарського договору.
50. Зміст та форма господарського договору. Предмет господарського договору. Види цін і тарифів, їх регулювання.
51. Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів. Особливості укладення договорів на біржі, ярмарку, відкритих торгах.
52. Визнання господарських договорів недійсними та неукладеними:
підстави та правові наслідки.
53. Способи забезпечення належного виконання договірних зобов’язань. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань.
54. Поняття, ознаки та підстави господарсько-правової відповідальності.
55. Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок застосування.
56. Штрафні санкції як вид господарсько-правових санкцій:поняття,
сфера застосування, види, механізм реалізації.
57. Оперативно-господарські та адміністративно-господарські санкції: поняття, сфери застосування, види, механізм реалізації.
58. Адміністративна та кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
59. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства.
Ознаки банкрутства, його підстави.
60. Державна політика з питань банкрутства. Заходи запобігання
банкрутству суб’єктів підприємництва.
61. Порядок провадження у справі про банкрутство.
62. Учасники провадження у справі про банкрутство та їх правовий
статус.
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63. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі
про банкрутство.
64. Санація як судова процедура, спрямована на відновлення платоспроможності боржника.
65. Мирова угода. Заходи, спрямовані на запобігання банкрутству,
досудова санація.
66. Правові наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна
процедура.
67. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької діяльності.
68. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство.
69. Адміністративно-правовий та нотаріальний захист прав суб’єктів
господарювання.
70. Судовий захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання. Звернення до господарського суду. Підвідомчість та підсудність.
71. Третейський суд. Міжнародний комерційний арбітраж.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Модуль 3.
Правове регулювання окремих видів господарської діяльності
Поняття господарсько-торговельної діяльності. Матеріальнотехнічне постачання і збут.
Договір купівлі-продажу, його види. Договір поставки.
Закупівля товарів, робіт та послуг за державні кошти.
Правова характеристика договору контрактації сільськогосподарської продукції.
Правова характеристика договору енергопостачання.
Правове становище товарної та фондової біржі, їх організаційна
структура.
Правила біржової торгівлі.
Оренда майна у сфері господарювання. Договір оренди та його
умови.
Особливості оренди державного та комунального майна.
Особливості договору оренди землі у сфері господарювання.
Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності.
Міна (бартер) у сфері господарювання.
Договір безоплатної передачі майна (дарування) та його застосування у сфері господарювання.
Договори підряду та підряду на капітальне будівництво.
Транспортні договори (перевезення пасажирів і багажу, вантажу).
Договір транспортної експедиції
Договір зберігання та його види.
Комерційне посередництво у сфері господарювання. Агентський
договір.
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90. Договір доручення. Довіреність.
91. Договори комісії та консигнації.
92. Загальні умови та гарантії забезпечення якості продукції, робіт та
послуг. Стандартизація, сертифікація та правове забезпечення
єдності вимірювань.
93. Загальна характеристика законодавства України про захист прав
споживачів.
94. Основні права споживачів та їх захист.
95. Загальна характеристика гарантійних та інших термінів за законодавством про захист прав споживачів.
96. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав
споживачів.
97. Законодавство України про рекламу, відповідальність за його
порушення.
98. Поняття інвестицій та їх види. Інвестиційна діяльність.
99. Форми і види іноземних інвестицій.
100. Гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності і захист інвестицій.
101. Інноваційна діяльність. Інноваційний продукт.
102. Правова характеристика договору на створення і передачу науково-технічної продукції.
103. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів
господарювання (комерційна концесія).
104. Поняття, ознаки та види зовнішньоекономічної діяльності.
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
105. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, її
принципи та режими. Ліцензування, квотування зовнішньоекономічних операцій.
106. Поняття і особливості зовнішньоекономічного контракту.
107. ІНКОТЕРМС.
108. Захист прав і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
109. Поняття та види фінансової діяльності.
110. Банківська діяльність. Поняття і види банків, їх правове становище.
111. Правовий статус Національного банку України.
112. Готівкові розрахунки в господарському обороті.
113. Порядок використання реєстраторів розрахункових операцій.
114. Безготівкові розрахунки. Загальна характеристика платіжних
інструментів.
115. Договори позики, кредиту (види, значення, істотні умови). Факторингові операції.
116. Договір банківського рахунку. Порядок відкриття рахунків у банках. Договір банківського вкладу.
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117. Поняття та види страхування. Договір страхування, основні страхові поняття.
118. Поняття, правова природа, принципи бухгалтерського обліку.
Поняття і значення фінансового контролю, його види і методи.
Аудиторська діяльність.
119. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.
120. Правове регулювання концесійної діяльності. Концесійний договір.
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Модульна контрольна робота № 2
з дисципліни «Господарське право»
Варіант 2
Перегляд у касаційному порядку рішень господарських судів належить до компетенції:
а) місцевих господарських судів;
б) апеляційних господарських судів;
в) Вищого господарського суду;
г) Вищого господарського суду і апеляційних судів.
Предметом договору контрактації можуть бути:
а) Промислова продукція.
б) Сільськогосподарська продукція.
в) Продукція видобувних галузей промисловості.
г) Сільськогосподарська техніка.
Гарантування продавцем протягом певного часу відповідності товарів певним вимогам, зазначеним у договорі купівлі-продажу або нормативних документах є:
а) Строком служби.
б) Строком виявлення недоліків.
в) Гарантійним строком.
г) Строком придатності.
Ввезення на митну територію України товарів, призначених для споживання на її
території – це:
а) Імпорт.
б) Реімпорт.
в) Реекспорт.
г) Експорт.
Готівкові розрахунки між суб’єктами господарювання за добу не можуть перевищувати:
а) 5 тис. грн.
б) 10 тис. грн.
в) 15 тис. грн.
г) 20 тис. грн.
Відповідний сезон, згідно постанови КМУ, на взуття літнього асортименту обчислюється:
а) з 15 травня по 15 вересня;
б) з 1 травня по 1 вересня;
в) з 15 травня по 1 вересня;
г) з 1 травня по 15 вересня.
До товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) належать:
а) килими;
б) друковані видання;
в) пральні машини;
г) фотоапарати.
Теоретичне питання:
1. Поняття та види фінансової діяльності. Банківська діяльність, страхування, аудит.

Провідний викладач _______________________ к.ю.н., доц. Кульчій О.О.

Апеляції з приводу оцінки подаються викладачеві чи завідувачу
кафедрою упродовж 24 годин з моменту її оголошення.
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Міністерство освіти і науки України
Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Галузь знань: 0304 «Право»
Напрям підготовки: 081 «Право»,
6.030401і «Правознавство»
Семестр І
Навчальна дисципліна: «Господарське право»
Екзаменаційний білет № 1
1. Предмет, метод та система господарського права.
2. Правові титули майна підприємств.
3. Банківська діяльність. Поняття і види банків, їх правове становище.
4. Договір лізингу. Види лізингових операцій та їх відмінності.
Зав. кафедри ________________ проф. Лаврик Г.В.
Екзаменатор __________________ к.ю.н., доц. Кульчій О.О.
Затверджено на засіданні кафедри, протокол № __ від __ ______ 20__ р.
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Розділ 9. Навчально-методичне забезпечення навчальної
дисципліни «Господарське право» для студентів спеціальності
6.030401і, 081 «Право»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Програма навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма
Навчально-методичний посібник
Плани семінарських занять
Завдання для самостійної роботи студентів
Завдання для поточних контрольних робіт
Питання для підготовки до екзамену
Пакет комплексних контрольних завдань
(робіт)
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Розділ 10. Перелік джерел, основної та додаткової
навчально-методичної літератури
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Основна література (підручники):
Булгакова I.В. Господарське право України: Навч. посібник /
I.В. Булгакова. – К. : Прецедент, 2006. – 346 с.
Вінник О.М. Господарське право [Текст] : навч. посібник /
О.М. Вінник. – 2-е вид., змін. та доп. – М. : Правова єдність,
2008. – 766 с.
Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /
М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна. – К. : МАУП,
2005. – 424 с.
Господарське право: Навч. посібник / за ред. М.Л. Шелухiна. –
К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. – 616 с.
Мілаш В.С. Господарське право У 2 ч. Ч. 1 : курс лекцій /
В.С. Мілаш. – Х. : Право, 2008. – 496 с.
Мілаш В.С. Господарське право У 2 ч. Ч. 2 : курс лекцій /
В.С. Мілаш. – Х. : Право, 2010. – 336 с.
Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге
вид., перероб. і допов. – К. : Істина, 2005. – 600 с.
Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій. – К. : Атіка, 2005. –
624 с.
Жук Л.А. Господарське право: Навч. посiбник / Л.А. Жук,
I.Л. Жук, О.М. Неживець. – К. : Кондор, 2007. – 400 с.
Пiгач Я.М. Господарське законодавство: Навч. посiбник /
Я.М. Пiгач, Л.М. Труфанова. – К. : Центр навчальної лiтератури,
2005. – 624 с.
Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева / 2-ге
вид., перероб. і допов. – К. : Істина, 2005. – 600 с.
Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. –
3-тє вид., переробл. і доп. – К. : А.С.К., 2005. – 912 с.
Хозяйственное право: Учебник / Ред. Мамутов В.К. – К. : Юринком Интер, 2002. – 910 с.
Щербина В.С. Господарське право: Навч. посібник для студ. вузів. –
3-є вид., перероб і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 654 с.

Нормативно-правові акти:
15. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради
України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 (23.07.96). – Ст. 141.
16. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня
2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №11 (28.03.2003). –
Ст. 462.
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17. Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №14 (02.04.91). – Ст. 168.
(Втратив чинність з 1.01.2004 р., крім ст. 4 (згідно із Господарським кодексом України від 16.01.2003 р.), остання редакція –
23.02.2006 р.).
18. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. //
Офіційний вісник України. – 2003. – №11 (28.03.2003). – Ст. 461.
19. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. //
Голос України. – 2001. – 20 листопада. – С. 3-12.
20. Митний кодекс: Закон України від 11липня 2002 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 2002. – №38-39 (27.09.2002). – Ст. 288.
21. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон
України від 12 липня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. –
1984. – №51 (додаток). – Ст. 1122.
22. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня
2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №2526 (29.06.2001). – Ст. 131.
23. Кодекс законів про працю України: Закон УРСР від
10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – №50
(додаток). – Ст. 375.
24. Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від
2 грудня 2010 р. // Голос України. – 2010. – №. 229-230.
25. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від
19 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2008. –
№50-51 (19.12.2008). – Ст. 384.
26. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня
2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №56 (09.02.2001). – Ст. 30.
27. Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань: Закон України від 22 листопада 1996 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1997. – №5. – Ст. 28.
28. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня
1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49
(03.12.91). – Ст. 682.
29. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних
потреб: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної
Ради України. – 1996. – №3 (16.01.96). – Ст. 9.
30. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон України від 22 березня 2012 року
№ 4618-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – №30 (
27.04.2012). – Ст. 1101.
31. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – №31-32 (08.08.2003). – Ст. 263.
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32. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – №47 (24.11.92). – Ст. 642.
33. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від
6 липня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. –
№28 (11.07.95). – Ст. 205.
34. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991
р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №30 (23.07.91). –
Ст. 379. (У редакції від 01.12.2005 р. згідно з ЗУ №3161-IV).
35. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня
1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №29
(16.07.91). – Ст. 377.
36. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1992. – №20 (19.05.92). – Ст. 272.
37. Про кредитні спілки: Закон України №2908-ІІІ від 20 грудня
2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №15. –
Ст. 101. (Остання редакція – 17.11.2005 р.).
38. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон
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України. – 2000. – №27 (21.07.2000). – Ст. 1109.
39.
40. Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від
24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. –
21 червня. – № 25. – Ст. 198.
41. Про Національний банк України: Закон України № 679-XIV від
20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. –
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Розділ 11. Програмне забезпечення
комп’ютерної підтримки навчального процесу
з навчальної дисципліни «Господарське право»
1. Загальне програмне забезпечення: пакет програмних продуктів
Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); мережеві сервіси
Google.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки
освітнього процесу з навчальної дисципліни:
– Господарське право : Дистанційний курс з дисципліни для студентів спеціальності 6.030401 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://el.puet.edu.ua/course/view.php?id=29
– Інформаційно-правова система «ЛІГА:ЗАКОН»;
– Інформаційно-правова система «НАУ» (ІАЦ «Ліга»);
– Правові системи «Інфодиск: Законодавство України» (ІАЦ
«Інфодиск»);
– Правові системи НАУ, МЕГА-НАУ (ЗАТ «Інформтехнологія);
– інформаційно-правова система із законодавства України «Право» (Компанія «Інформаційно-аналітичний центр «БІТ»).
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