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Опис дисципліни 

Дисципліна «Господарське право» належить до блоку обов’язкових дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та страхування. «Господарське право» є дисципліною, яка 

сприяє підготовці фахівців у сфері права, опануванню системи норм господарського 

(підприємницького права) України та чинного господарського законодавства. Студенти 

отримують теоретичні знання щодо основних понять та інститутів господарського права 

(господарська діяльність, господарські відносини, суб’єкти господарських відносин, 

господарські зобов’язання, господарські договори, господарська відповідальність, 

антимонопольно-конкурентне регулювання, банкрутство, тощо); практичні навички щодо: 

1) самостійного вивчення і використання актів господарського законодавства та  літератури з 

господарського права; 2) самостійного розв’язання проблем, що виникають в процесі 

застосування господарського законодавства; 3) розробки правових документів, що 

використовуються в практичній юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів 

господарських організацій,  господарських договорів,  тощо). 

По завершенню вивчення дисципліни «Господарське право» студенти можуть 

обґрунтовано тлумачити чинне господарське законодавство та правильно застосовувати його 

при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну точку зору щодо прийнятого рішення; 

своєчасно визначати проблеми правового регулювання господарсько-договірних відносин і, 

керуючись нормами діючого законодавства України, вирішувати питання захисту прав суб'єктів 

господарювання. 

Структура курсу 

Години 

(лек. / 

прак.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Загальні 

положення про 

господарське 

Знати поняття господарського права, його місце в 

системі права України. Проаналізувати 

господарські правовідносини, їх види та систему 

Тести, 

питання  
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право, 

господарські 

правовідносини та  

господарське 

законодавство 

джерел господарського права 

2 / 2 2. Господарська 

діяльність як 

предмет 

господарського 

права та засоби її 

державного 

регулювання 

Аналізувати систему господарського 

законодавства, визначити предмет 

господарського права, поняття, ознаки та види 

господарської діяльності, класифікацію видів 

економічної діяльності. Виділити основні засоби 

державного регулювання господарської 

діяльності, аналізувати умови, обсяги, сфери та 

порядок застосування окремих видів засобів 

державного регулювання господарської 

діяльності. 

Тести, 

питання, 

завдання 

2 / 2 3. Обмеження 

монополізму та 

захист суб’єктів   

господарювання і 

споживачів від 

недобросовісної 

конкуренції 

Обґрунтувати суть та призначення 

антимонопольно-конкурентного законодавства.  

Визначити завдання, компетенцію, повноваження 

та організаційні засади діяльності 

Антимонопольного комітету України та його 

територіальних відділень, а також поняття 

недобросовісної конкуренції та її видів. 

 

Тести, 

питання, 

кейси 

2 / 2 4. Суб’єкти 

господарського 

права. Загальні 

положення 

 Визначити поняття, ознаки та види суб’єктів 

господарювання, порядок утворення, державної 

реєстрації, правову природу установчих 

документів. 

 

Тести, 

питання 

2 / 2 5. Правове 

становище 

підприємств та 

об’єднань 

підприємств 

Визначити поняття, ознаки та  особливості 

правового регулювання  окремих видів 

підприємств в Україні; визначити поняття, ознаки 

та  особливості  організаційно-правових форм 

об'єднань підприємств в Україні. 

Тести, 

питання, 

завдання  

2 / 2 6. Правовий статус 

господарських 

товариств 

Визначити поняття, ознаки та  особливості 

правового регулювання  окремих видів 

господарських товариств в Україні. 

Тести, 

питання, 

кейси 

2 / 2 7. Загальні засади 

майнових 

відносин у сфері 

господарювання 

Визначити суть правового режиму майна в сфері 

господарювання. Опрацювати право власності та 

похідні правові титули від права власності у 

сфері господарювання. 

Тести, 

питання 

2 / 2 8. Господарсько-

договірні 

зобов'язання 

Виділити та обґрунтувати основні зобов’язальні 

відносини в сфері господарювання, підстави їх 

виникнення, способи забезпечення їх виконання 

та припинення. Визначити поняття 

господарського договору, особливості укладання, 

зміни та розірвання господарського договору. 

Тести, 

питання 

2 / 2 9. Господарсько-

правова 

відповідальність 

Визначити поняття, функції, ознаки та види 

господарсько-правової відповідальності; 

юридичні та фактичні підстави господарсько-

правової відповідальності; межі та строки 

застосування господарсько-правової 

відповідальності. Знати порядок застосування 

Тести, 

питання 
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окремих видів господарсько-правової 

відповідальності. 

2 / 2 10. Правове 

регулювання 

банкрутства 

Визначити поняття банкрутства, сторони у справі 

про банкрутство та підстави порушення справи 

про банкрутство. Знати поняття та призначення 

судових процедур, що застосовуються до 

боржника в процесі провадження справи про 

банкрутство. Знати особливості відновлення 

платоспроможності фізичної особи.  

Тести, 

питання 

2 / 2 11. Особливості 

правового 

регулювання 

господарсько-

торговельної 

діяльності 

Визначити поняття господарсько-торговельної 

діяльності, об’єкти та суб’єкти торговельної 

діяльності. Знати основні види господарсько-

торговельної діяльності та їх характерні 

особливості. 

Тести, 

питання, 

завдання 

2 / 2 12. Правове 

регулювання 

біржової 

діяльності 

Визначити організацію та порядок проведення 

біржових торгів. Знати правові основи технології 

проведення біржових торгів. Вміти розрізняти   

правові основи організації торгів на товарних та 

фондових біржах.  

Тести, 

питання, 

задачі 

2 / 2 13. Правове 

регулювання 

фінансової 

діяльності 

Визначити поняття та особливості окремих видів 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Знати специфіку фінансової та банківської 

діяльності, нормативно-правові акти, які 

регламентують фінансову діяльність суб’єктів 

господарювання.  

Тести, 

питання, 

завдання 

2 / 2 14. Правове 

регулювання 

інвестиційної та 

інноваційної 

діяльності 

Визначити поняття інвестицій та інвестиційної 

діяльності. Проаналізувати державне 

регулювання  та правові форми реалізації 

інвестиційної діяльності. Обґрунтувати 

особливості правового регулювання інноваційної 

діяльності. 

Тести, 

питання, 

завдання 

2 / 2 15. Правове 

регулювання 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

Вміти аналізувати законодавство про 

зовнішньоекономічну діяльність. Знати поняття, 

види та суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Вміти обґрунтувати зміст та порядок укладення 

зовнішньоекономічного договору, особливості 

окремих видів зовнішньоекономічних договорів.  

Обґрунтовувати  суть та призначення 

Міжнародного комерційного арбітражу.  

Тести, 

питання, 

задачі 
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Господарське право» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування, тестування; 

презентації результатів виконаних завдань; оцінювання результатів модульної контрольної 

роботи; оцінювання комплексного практичного індивідуального завдання; оцінювання 

результатів самостійної роботи студентів; інші види індивідуальних і групових завдань; 

екзамен. 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних 

джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з 

дозволу дирекції факультету. 

 

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Господарське право» 

визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

 

Заліковий модуль 3 

 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

1. Опитування під 

час заняття (7 тем по 

5 балів = 35 балів) 

2. Письмова робота 

= 65 балів 

1.  Опитування під час 

заняття (8 тем по 5 

балів =40 балів) 

2. Письмова робота = 

60 балів 

1. Активна участь у 

тренінгу = 20 балів. 

2. Написання КПІЗ, 

на основі 

сформованих 

індивідуальних 

завдань = 50 балів. 

3. Захист КПІЗ = 30 

балів. 

1) тестові завдання (25 

тестів по 2 бали за тест) 

–  макс. 50 балів;  

2) завдання 1  – макс. 25 

балів;  

3)  завдання 2 – макс. 25 

балів. 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ЗУНУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 
незадовільно 

FХ (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом) 

 

http://14.139.60.116:8080/jspui/bitstream/123456789/738/19/Commercial%20Law.pdf

