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1. Опис навчальної дисципліни
Мова навчання: українська
Статус дисципліни: обов’язкова
Передумови вивчення навчальної дисципліни: Вивчення дисципліни повинне
базуватись на знаннях, отриманих здобувачами вищої освіти під час опанування ними
фундаментальних положень господарського, цивільного права та інших суміжних правових
дисциплін і курсів, з урахуванням останніх досягнень науки господарського права, практики,
у тому числі судової, застосування Господарського та Цивільного кодексів України,
виявлених проблем кодифікації господарського й цивільного законодавства України,
закордонного та міжнародного передового досвіду правового регулювання сфери
господарювання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Господарське право України» є
господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської
діяльності, а також між іншими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері
господарювання.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 150 годин __5__кредити ECTS
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське право України» є досягнення
всебічного глибокого розуміння природи і сутності господарських відносин, а також
поглиблене розкриття та засвоєння теоретично-методологічних засад господарського права,
ознайомлення з основними теоретичними проблемами, з'ясування їх суті, причин та
можливих шляхів їх вирішення, формування розуміння взаємозалежності між теоретичними
проблемами галузі права і практичними проблемами створення, розвитку та модернізації
господарського законодавства.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Господарське право України» є:
1) формування у здобувачі вищої освітиів системи науково-теоретичних знань з проблем
господарського права, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять,
категорій та інститутів;
2) створення та розвиток навичок з урахуванням отриманих знань та усвідомленням
теоретичних проблем визначати потреби створення, напрями розвитку та удосконалення
господарського законодавства, співвідношення його з цивільним законодавством, шляхи
вирішення проблем його застосування у юридичній практиці, засоби викладання у
навчальному процесі.
3) формування у здобувачі вищої освітиів теоретично-методологічних навичок наукової
діяльності у сфері господарсько-правової науки.
3. Компетентності та заплановані результати навчання
Дисципліна «Господарське право України» забезпечує набуття здобувачами освіти
компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2.

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК3.

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійноїдіяльності.

ЗК7.

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
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Спеціальні (фахові) компетентності
СК7.
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного
права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей
права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і
кримінальне процесуальне право.
СК11.
Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
СК13.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ ізастосування
набутих знань у професійній діяльності.
Програмні результати навчання (ПР)
ПР4.
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми.
ПР9.
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і
діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
ПР13.
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та
суспільного контексту.
ПР15.
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних.
ПР19.
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних
правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
ПР21.
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати
юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

І семестр
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти загальної частини господарського права
1 Поняття господарського 15
6
2
15
1
14
7
права як галузі права
15
2 Поняття та види суб’єктів 15
6
2
1
14
7
господарських
правовідносин
15
3 Правове
забезпечення 15
7
2
2
13
6
державного регулювання
господарської діяльності
15
4 Загальні засади майнових 15
7
2
2
1
12
6
відносин
у
сфері
господарювання
60
26
8
26
60
6
1
53
Разом за модуль
Форма модульного контролю: контрольна робота
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти загальної частини господарського права
5 Поняття
та
види 15
7
3
5
15
2
13
господарських зобов’язань
6
Господарські договори їх 25
7
3
15
25
2
1
22

ІКР

Семінари і
практичні
заняття
СРС

Усього

ІКР

Заочна форма
Навчання

СРС

Семінари і
практичні
Заняття

Лекції

Денна форма
Навчання

Лекції

Найменування тем курсу

Усього

№
пп

-

-

-

-

-

види та функції
7 Відповідальність
за
порушення
у
сфері
господарювання
8 Банкрутство як правовий
механізм
регулювання
господарської діяльності
Разом за модуль

5
25

6

3

16

-

25

2

1

22

-

25

6

3

16

-

25

2

1

22

-

90

26

12

52

-

90

8

3

79

-

150 52
Разом за семестр
Форма модульного контролю: тестування

20

78

150

14

4

132

-

Форма підсумкового контролю: екзамен

5. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти загальної частини господарського
права
Тема 1. Поняття господарського права як галузі права.
Проблеми визначення господарського права як галузі права. Критерії визначення
самостійної галузі права. Концепції правового регулювання відносин у сфері
господарювання: цивільно-правова, теорія комерційного права, теорія підприємницького
права, теорія торгового права. Теорія господарського права. Предмет та метод
господарського права.
Господарська діяльність. Проблеми правового регулювання підприємницької
діяльності в умовах обмежених ресурсів планети і глобальних змін клімату.
Принципи господарського права.
Джерела господарського права. господарське законодавство, договір, звичай як
джерела господарського права. Місце прецеденту у регулюванні господарських відносин.
Тема 2. Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин.
Поняття та види суб’єктів господарського права. Утворення суб’єкта господарювання
та його державна реєстрація. Припинення діяльності суб’єкта господарювання.
Види та організаційно-правові форми підприємств. Поняття господарського
товариства. Види господарських товариств. Права і обов’язки учасників господарського
товариства. Управління господарським товариством.
Тема 3. Правове забезпечення державного регулювання господарської
діяльності.
Поняття державного регулювання та управління господарською діяльністю.
Проблема визначення моделі правового регулювання господарської діяльності,
державної економічної політики та її правового закріплення.
Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності: поняття та правове
забезпечення.
Форми реалізації державою економічної політики та її напрями. Державне планування
господарської діяльності. Засоби і механізми державного регулювання господарської
діяльності. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Проблеми захисту
прав суб'єктів господарювання та споживачів, їх зв’язок з ліцензуванням господарської
діяльності, стандартизацією та наглядом за господарською діяльністю.
Обмеження
монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання.
Тема 4. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.
Правовий режим майна суб’єктів господарювання. Види майна суб’єктів
господарювання та джерела його формування. Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання. Корпоративні
права.

Поняття та види цінних паперів. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів.
Регулювання ринку цінних паперів.
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти загальної частини господарського
права
Тема 5. Поняття та види господарських зобов’язань.
Проблема визначення господарського зобов’язання. Види господарських зобов’язань.
Виконання, забезпечення та припинення господарських зобов’язань. Організаційногосподарські зобов’язання. Майново-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні та
публічні зобов'язання.
Тема 6. Господарські договори їх види та функції.
Поняття та ознаки господарського договору. Форма, зміст та істотні умови
господарського договору. Види господарських договорів. Функції господарського договору.
Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.
Теорії підприємницького, комерційного договору.
Визнання господарського договору недійсним, неукладеним.
Тема 7. Відповідальність за порушення у сфері господарювання.
Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності. Вина у
господарському праві. Межі господарсько-правової відповідальності. Досудовий порядок
реалізації господарсько-правової відповідальності. Загальний та скорочені строки позовної
давності.
Класифікація господарсько-правових санкцій. Відшкодування збитків; штрафні
санкції; оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції. Особливості
визначення неустойки, штрафу, пені.
Класифікація
адміністративно-господарських
санкцій.
Відповідальність
в
організаційно-господарських відносинах.
Тема 8. Банкрутство як правовий механізм регулювання господарської
діяльності.
Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства. Законодавство України про
банкрутство. Організаційно-правові питання запобігання банкрутству. Підстави для
застосування процедури банкрутства. Провадження у справах про банкрутство. Судові
процедури, які застосовуються щодо боржника.
6. Теми лекцій
№
пп

Назва теми
Дисципліни

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
навчання
Навчання
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти загальної частини господарського права
1
Поняття господарського права як галузі права
6
1
2
Поняття та види суб’єктів господарських
6
1
правовідносин
3
Правове забезпечення державного регулювання
7
2
господарської діяльності
4
Загальні засади майнових відносин у сфері
7
2
господарювання
Змістовний модуль 2. Прикладні аспекти загальної частини господарського права
5
Поняття та види господарських зобов’язань
7
2
6
Господарські договори їх види та функції
7
2
7
Відповідальність за порушення у сфері
6
2
господарювання
8
Банкрутство як правовий механізм регулювання
6
2
господарської діяльності
52
14
Всього
Підсумковий модульний контроль: екзамен

6

7
7. Теми практичних занять
Непередбачено навчальним планом
№
пп

1

2

3

4

5

8.Теми семінарських занять
Назва теми та
питання для обговорення на заняттях
Тема 1. Поняття господарського права як галузі права.
1. Господарське право як самостійна галузь права.
2. Предмет та метод господарського права.
3. Поняття господарської діяльності.
4. Принципи господарського права.
5. Джерела господарського права.
Тема 2. Поняття та види суб’єктів господарських
правовідносин.
1. Поняття та види суб’єктів господарського права.
2. Утворення, реєстрація та припинення діяльності суб’єкта
господарювання.
3. Поняття та види господарських товариств.
4. Права і обов’язки учасників господарського товариства.
Тема 3. Правове забезпечення державного регулювання
господарської діяльності.
1. Поняття
державного
регулювання
та
управління
господарською діяльністю.
2. Державна регуляторна політика у сфері господарської
діяльності.
3. Форми реалізації державою економічної політики та її
напрями.
4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
Тема 4. Загальні засади майнових відносин у сфері
господарювання.
1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
2. Види майна суб’єктів господарювання та джерела його
формування.
3. Право власності та похідні права. Корпоративні права.
4. Поняття та види цінних паперів.
5. Умови і порядок емісії і розміщення цінних паперів.
Тема 5. Поняття та види господарських зобов’язань.
1. Господарські зобов’язання та їх види.
2. Виконання, забезпечення та припинення господарських
зобов’язань.
3. Організаційно-господарські зобов’язання.
4. Майново-господарські зобов’язання.
5. Соціально-комунальні та публічні зобов’язання.
Тема 6. Господарські договори, їх види та функції.
1. Поняття та ознаки господарського договору.
2. Види господарських договорів.
3. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських
договорів.
4. Визнання господарського договору недійсним, неукладеним.

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
2
-

2

-

2

-

2

1

3

-

3

1

Тема 7. Відповідальність за порушення у сфері
господарювання.
1. Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової
відповідальності.
2. Досудовий
порядок
реалізації
господарсько-правової
відповідальності.
3. Класифікація господарсько-правових санкцій.
4. Класифікація адміністративно-господарських санкцій.
Тема 8. Банкрутство як правовий механізм
регулювання господарської діяльності.
1. Поняття банкрутства. Суб’єкти у відносинах банкрутства.
2. Підстави для запобігання банкрутству.
3. Провадження у справах про банкрутство.
4. Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.
Всього

8
3

1

3

1

20

4

8. Теми лабораторних занять
Непередбачено навчальним планом
9. Теми самостійної роботи
№
пп

1
2
3
4
5
6
7

Назва теми та
питання для обговорення на заняттях

Кількість годин
Денна
Заочна
форма
форма
навчання навчання
Тема 1. Поняття господарського права як галузі права.
7
14
Тема 2. Поняття та види суб’єктів господарських правовідносин.
7
14
Тема 3. Правове забезпечення державного регулювання
6
13
господарської діяльності.
Тема 4. Загальні засади майнових відносин у сфері
6
12
господарювання.
Тема 5. Поняття та види господарських зобов’язань.
5
13
Тема 6. Господарські договори, їх види та функції.
15
22
Тема 7. Відповідальність за порушення у сфері господарювання.
16
22

Тема 8. Банкрутство як
господарської діяльності.
Всього
8

правовий

механізм

регулювання

16

22

78

132

11. Завдання для самостійнї роботи
Тема 1.
1. Опрацювання поняття «господарська діяльність» згідно норм ГК України.
2. Закон України від 1 червня 2000 р. «Про ліцензування певних видів господарської
діяльності».
3. Закон України від 22 березня 2012 р. «Про розвиток та державну підтримку малого
і середнього підприємництва в Україні».
4. Опрацювання поняття «некомерційна господарська діяльність» та «некомерційне
господарювання» згідно норм ГК України.
5. Характеристика засобів державного регулювання господарської діяльності.

6.
7.
8.
9.
10.

Закону України від 1 червня 2010 р. «Про здійснення державних закупівель».
Закон України від 11 січня 2001 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Закон України від 26 листопада 1993 р. «Про Антимонопольний комітет України».
Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Тема 2.
1. Характеристика суб’єктів господарських правовідносин.
2. Закон України «Про управління об’єктами державної власності»
3. Закон України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців».
4. Закон України від 19 вересня 1991 р. «Про господарські товариства».
5. Організаційна структура та управління підприємством.
6. Закон України від 1 липня 1993 р. «Про колективні договори і угоди».
7. Характеристика державного підприємства.
8. Характеристика комунального підприємства.
9. Закон України від 10 липня 1993 р. «Про кооперацію».
10. Закон України від 19 червня 2003 р. «Про фермерське господарство».
11. Закон України від 17 вересня 2008 р. «Про акціонерні товариства».
Тема 3.
1. Державне регулювання господарською діяльністю.
2. Державна регуляторна політика господарської діяльності.
3. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
4. Характеристика захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів.
5. Ліцензування господарської діяльності.
6. Стандартизація господарської діяльності.
7. Обмеження монополізму у господарській діяльності.
8. Закон України від 20 квітня 2000 р. «Про природні монополії».
Тема 4.
1. Майно суб’єктів господарювання.
2. Характеристика поняття «основні фонди» (основні засоби).
3. Характеристика поняття «обороті засоби» (оборотні активи).
4. Грошові та матеріальні внески засновників.
5. Характеристика поняття «капітальні вкладення».
6. Характеристика права господарського відання.
7. Характеристика права оперативного управління.
8. Сутність корпоративних прав.
9. Характеристика цінних паперів та їх види.
10. Закону України від 10 грудня 1997 р. «Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».
11. Регулювання ринку цінних паперів.
Тема 5.
1. Особливі підстави виникнення господарських зобов’язань.
2. Характеристика майново-господарських зобов’язань.
3. Характеристика організаційно-господарських зобов’язань.
4. Характеристика соціально-комунальних та публічних зобов’язань.
5. Умови припинення господарських зобов’язань згідно з ГК України..
6. Розірвання господарських зобов’язань. Недійсність господарського зобов’язання.
Тема 6.
1. Характеристика господарського договору згідно норм ГК України.
2. Сутність договору приєднання.
3. Генеральні і поточні господарські договори.
4. Ціна у господарському договорі.
5. Строк дії господарського договору.
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6. Порядок укладення і розірвання господарського договору.
Тема 7.
1. Класифікація господарських правопорушень.
2. Вина у господарському праві.
3. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
4. Загальний та скорочені строки позовної давності.
5. Класифікація господарсько-правових санкцій.
6. Відшкодування збитків..
7. Особливості визначення неустойки, штрафу, пені.
8. Класифікація адміністративно-господарських санкцій.
Тема 8.
1. Характеристика банкрутства.
2. Закон України від 14 травня 1992 р. «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом».
3. Сторони у справі про банкрутство.
4. Характеристика процедури санації боржника.
5. Порушення у справі про банкрутство.
6. Стадія виявлення кредиторів та інвесторів.
7. Проведення зборів кредиторів і утворення комітету кредиторів.
8. Визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.
9. Припинення провадження у справі про банкрутство.
Теми рефератів та наукових досліджень
1. Поняття і законодавче забезпечення господарської діяльності.
2. Утворення, реєстрація та припинення діяльності суб’єкта господарювання.
3. Правовий статус господарських товариств.
4. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.
5. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю.
6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
7. Умови емісії і розміщення цінних паперів.
8. Виконання, забезпечення та припинення господарських зобов’язань.
9. Характеристика господарського договору та його види.
10. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.
11. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
12. Класифікація господарсько-правових санкцій.
13. Банкрутство як правовий механізм регулювання господарської діяльності.
14. Правове регулювання матеріально-технічного постачання та збуту.
15. Правове регулювання контрактації сільськогосподарської продукції.
16. Правове регулювання біржової торгівлі.
17. Особливості правового регулювання комерційного посередництва у сфері
господарювання.
18. Особливості правового регулювання капітального будівництва.
19. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності.
20. Поняття та умови реалізації договору транспортного експедирування.
21. Порядок укладення та виконання договору підряду на капітальне будівництво.
22. Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
23. Особливості правового регулювання інноваційної діяльності в Україні.
24. Банківська діяльність в Україні.
25. Правове регулювання страхової діяльності в Україні.
26. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
27. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
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28. Правове становище торгово-промислових палат.
29. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон в Україні.
30. Особливості укладення та виконання договору концесії.
12. Питання для підготовки до підсумкового контролю
1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної
галузі права.
2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.
3. Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки,
принципи та види обмежень.
4. Метод правового регулювання господарської діяльності.
5. Джерела господарського права: поняття, види та система.
6. Господарсько-правові норми: структура, види.
7. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації
господарського законодавства.
8. Методи та форми державного впливу на господарські відносини.
9. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на
економіку.
10. Поняття та форми державної господарської діяльності; державне замовлення та
фінансування.
11. Державна регуляторна політика: поняття, значення та процедури.
12. Сутність та складові поняття легалізації господарської діяльності.
13. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання.
14. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про
суб'єктів господарювання.
15. Порядок державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання
16. Порядок ліцензування та патентування господарської діяльності.
17. Поняття та види суб’єктів господарського права.
18. Поняття та види підприємств, теорія "персоніфікації підприємств" ("господарчого
органу").
19. Установчі документи суб'єктів господарювання.
20. Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств.
21. Поняття, види та історія виникнення господарських товариств.
22. Правовий статус, види та порядок створення акціонерного товариства.
23. Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю.
24. Правовий статус командитного та повного товариств.
25. Правовий статус господарських об'єднань, холдингів.
26. Правовий статус виробничих, в тому числі сільськогосподарських кооперативів.
27. Правовий статус біржових організацій.
28. Правовий статус структурних підрозділів вітчизняних та іноземних підприємств.
29. Поняття та види правового режиму майна господарських організацій.
30. Право власності в Україні: поняття, підстави виникнення, форми власності та форми
права власності.
31. Право господарського відання та оперативного управління.
32. Право промислової власності в господарських відносинах.
33. Правовий режим інвестицій в Україні, порядок та правові наслідки реєстрації
іноземних інвестицій.
34. Поняття, функції та види господарських зобов'язань та договорів.
35. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття та види.
36. Принципи виконання господарських зобов’язань.
37. Правове регулювання господарської діяльності з постачання продукції та його
договірного забезпечення.
38. Поняття та правові засади роздрібної торгівлі. Касові операції.
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39. Особливість поставок для державних потреб та закупівель за державні кошти.
40. Порядок приймання продукції по кількості та якості при виконанні договорів
поставки.
41. Правове регулювання господарської діяльності з перевезення вантажів та її
договірного забезпечення.
42. Господарсько-правові умови здійснення капітального будівництва.
43. Правове регулювання договору підряду на капітальне будівництво.
44. Види, особливість укладання та виконання біржових угод
45. Правове регулювання договору про спільну господарську діяльність.
46. Договір зберігання на товарному складі та його документальне оформлення.
47. Договір контрактації.
48. Договір енергопостачання.
49. Правове регулювання договору фінансового лізингу.
50. Співвідношення договору господарської оренди та договору загальноцивільного
найму.
51. Договір концесії.
52. Правове регулювання комерційної концесії.
53. Правове регулювання посередницьких, а тому числі агентських відносин в сфері
господарювання.
54. Правове регулювання особливих режимів господарювання.
55. Правовий режим інноваційної діяльності.
56. Пільги та гарантії іноземних інвесторів.
57. Господарсько-правові умови здійснення страхової діяльності в Україні.
58. Договір страхування в сфері господарювання: поняття, суттєві умови, порядок
виконання.
59. Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
60. Форма господарських договорів та наслідки її недодержання.
61. Підстави визнання господарських договорів недійсними.
62. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів.
63. Поняття, значення та функції господарсько-правової відповідальності.Форми
господарсько-правової відповідальності.
64. Оперативно-господарські санкції, відмежування від інших способів самозахисту
цивільних прав.
65. Штрафні санкції у сфері господарювання.
66. Поняття та склад збитків, що підлягають стягненню за господарські правопорушення.
67. Адміністративно-господарські санкції майнового характеру.
68. Адміністративно-господарські санкції організаційного характеру.
69. Юридичні та фактичні підстави господарсько-правової відповідальності.
70. Поняття та ознаки комерційного розрахунку.
71. Поняття, причини та наслідки банкрутства. Підстави порушення справи про
банкрутство.
72. Поняття і роль приватизації, державна програма приватизації. Правові способи
приватизації
73. Об’єкти та суб’єкти угод приватизації, стадії приватизаційного процесу.
74. Порядок оренди державного та комунального майна.
75. Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства.
76. Антиконкурентні узгоджені дії: поняття та прояви.
77. Домінуюче (монопольне) становище: поняття та види зловживання ним.
78. Антиконкурентні дії органів влади, місцевого самоврядування та адміністративногосподарського управління та контролю: поняття та прояви.
79. Недобросовісна конкуренція: поняття та прояви.
80. Правове обмеження концентрації суб'єктів господарювання.
81. Санкції за порушення законодавства про захист економічної конкуренції та порядок їх
застосування.
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82. Грошові зобов’язання суб’єктів господарювання та їх види.
83. Поняття та види цін, порядок їх встановлення.
84. Система та повноваження державних органів по контролю за цінами.
85. Поняття та види банківської (фінансової) діяльності.
86. Суб’єкти банківської (фінансової) діяльності. Види та організаційно-правові форми
банківських установ
87. Правова природа та порядок укладання (припинення) договору на розрахунковокасове обслуговування (договору банківського рахунку).
88. Форми готівкових розрахунків та порядок касових операцій.
89. Форми безготівкових розрахунків.
90. Поняття та ознаки кредиту, відмежування від позики, позички, лізингу.
91. Поняття, види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
92. Загальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності, заходи тарифного
та нетарифного регулювання.
93. Базисні умови зовнішньоекономічних контрактів купівлі-продажу згідно з
ІНКОТЕРМС 2000 р. або 2010 р: поняття та групи.
94. Механізм державного примусу для повернення в Україну валютної виручки від
реалізації зовнішньоекономічних контрактів.
95. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.
96. Поняття та види правової роботи на підприємстві. Функції юридичної служби на
підприємстві.
97. Обрання способу захисту порушеного права (інтересу) юридичною службою
підприємства.
98. Поняття рейдерства. Антирейдерські заходи з боку юридичної служби підприємства.
99. Організація правової роботи при проведенні перевірок суб’єктів господарювання з
боку органів контролю та нагляду.
13. Методи навчання
Методи навчання на лекціях:
 вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
 методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо),
метод демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування,
анотування тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
Методи навчання на практичних, семінарських заняттях:
 вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
 практичний метод (практичні, семінарські та лабораторні заняття);
 метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо),
метод демонстрацій та інші);
 робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату,
есе, доповіді тощо);
 інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
 кейс-метод (вирішення ситуацій, розв’язання завдань тощо);
 Дослідницький метод
 Пошуковий метод.
14. Методи оцінювання
У процесі вивчення дисципліни «Господарське право» використовуються такі методи
оцінювання:
- для поточного контролю у вигляді усного та письмового опитування,
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фронтального опитування, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування
задач, написання есе (рефератів), виконання індивідуальних та групових проектів, творчих
завдань, тощо.
- для модульного контролю у вигляді письмової відповіді, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.
- для підсумкового контролю проведення екзамену або заліку (усна та/або письмова
відповідь, тестування, вирішення ситуаційних завдань, розв'язування задач, тощо.).
15. Засоби діагностики результатів навчання
Робоча програма передбачає застосування засобів діагностики результатів навчання за
формами контролю знань:
 поточний контроль може передбачати застосування широкого спектру форм та
методів оцінювання знань, що проводиться за кожною темою.
 модульний контроль передбачає письмове виконання різних видів контрольних
завдань.
 підсумковий контроль передбачає проведення екзамену або заліку
Завершальним етапом досягнення запланованих програмних результатів навчання з
навчальної дисципліни «Господарське право» є підсумковий контроль - екзамен.
16. Критерії та порядок оцінювання результатів навчання

Рекомендоване оцінювання окремих видів навчальної діяльності здобувача вищої освіти:
№
Вид навчальної діяльності здобувачів вищої освіти*
Кількість балів
1. Реферат, есе
1-5
2. Вирішення ситуаційних завдань, розв’язання задач
1-5
3. Індивідуальне завдання
1-5
4. Відповідь на практичному, семінарському, лабораторному занятті
1-5
5. Ділова гра, практичний кейс, тощо.
1-10
6. Участь у публічних заходах (конференція, олімпіада тощо)
1-10
7. Модульний контроль (для денної форми здобуття освіти)
1-20
8. Контрольна робота (для заочної форми здобуття освіти)
1-40
види навчальної діяльності здобувачів освіти обираються та оцінюються викладачем за рекомендованою шкалою в залежності від
*
особливостей навчальної дисципліни
.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та поточного оцінювання
знань здобувачів вищої освіти оцінюються за такими критеріями:
Бали
90-100

82-89

75-81

Критерії оцінювання
Здобувач вищої освіти повною мірою засвоїв програмний матеріал, виявляє знання
основної та додаткової літератури, наводить власні міркування, робить
узагальнюючі висновки, використовує знання інших галузей знань, вдало наводить
приклади.
Здобувач вищої освіти демонструє достатньо високий рівень знань, при цьому
відповідь досить повна, логічна, з елементами самостійності, але містить деякі
неточності або незначні помилки, або присутня недостатня чіткість у визначенні
понять.
Здобувач вищої освіти володіє достатнім обсягом навчального матеріалу, здатний
його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди
здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами
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Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, проте відповідь
неповна, неглибока, містить неточності, є помилки у формулюванні понять,
відчуваються складнощі в застосуванні знань при наведенні прикладів.
Здобувач вищої освіти в загальній формі розбирається в матеріалі, допускає
суттєві помилки при висвітленні матеріалу, формулюванні понять, не може
навести приклади.
Здобувач вищої освіти не володіє переважною частиною програмного матеріалу,
допускає суттєві помилки при висвітленні понять.
Здобувач вищої освіти не засвоїв програмний матеріал.

64-74

60-63
35-59
1-34

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може
бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим
результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень оцінки варто
визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну
оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.
Порядок переведення оцінок у систему ЕСТS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
82-89
75-81
64-74
60-63

ОЦІНК
А ЕСТS
A
B
C
D
E

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
для диференційованого заліку,
для недиференційованого
екзамену, курсової роботи
заліку
(проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

17. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
Для денної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Самостійна
робота
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
3
4
4
4
3
4
4
4
10
40
Модульний контроль 1 10

100

Модульний контроль 2 10

Для заочної форми здобуття освіти
Поточний контроль та самостійна робота
Підсумковий
контроль
Контрольна робота
Самостійна робота
50

Сума

10

50

Сума
100

18. Методичне забезпечення
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Методичне забезпечення дисципліни «Господарське право» узагальнено в комплексі
навчально-методичного забезпечення, який включає:
- силабус;
- робочу програму навчальної дисципліни;
- методичні вказівки до вивчення дисципліни;
- опорний конспект лекцій;
- варіанти завдань для самостійної та індивідуальної роботи студентів;
- варіанти завдань для модульного контролю;
- варіанти завдань для підсумкового контролю;
- інші матеріали.
19. Рекомендована література
Базова література:
1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, 19-20, 21-22. Ст. 144 /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/43615
2. Soloviova A. Jurisprudence. Kyiv, Kyiv International University, 2019. 100 p.
3. Soloviova A. Law: basic aspects: [textbook]. Vinnytsia, 2019. 80 p.
4. Вінник О.М. В 78 Господарське право: курс лекцій (загальна частина). – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 240 с.
5. Господарське право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. Г. В.
Смолина. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. – 484 с.
6. Господарське право. Особлива частина: підручник / М. С. Долинська, Г. В. Смолин,
О. А. Туркот, Л. В. Хомко, Б. М. Гамалюк; за ред. Г. В. Смолина. Львів: ЛьвДУВС,
2019. 536 с.
7. Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в
сучасних умовах [Текст] = Экономико-правовые проблемы развития и содействия
хозяйственной деятельности в современных условиях : зб. наук. пр. за
матеріалами II Круглого столу, м. Харків, 17 трав. 2019 р. / [редкол.: С. В. Глібко,
А. М. Любчич, О. О. Дмитрик] ; Нац. акад. прав. наук України [та ін.]. - Харків :
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2019. - 257 с.
8. Заярний О. А. Відповідальність в організаційно-господарських відносинах: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.04 – Господарське
право; Господарський процес / О. А. Заярний. – К. : Київський національний
університет імені Тараса Шевченка, 2019. – 18 с.
9. Іоргачова М. Проблеми корпоративного управління в Україні / М.І. Іоргачова //
Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» - 2018. – № 11. [
Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/52.pdf
10. Кобзар Т. С., Савєльєва М. О. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Господарське
право». Дніпро : Видавець Біла. К. О. 2017. 290 с.
11. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Господарське право» / Т. С. Кобзар, М. О.
Савєльєва. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2017. – 290 с.
12. Лебідь В. І. Господарське право: навчальний посібник. К.: Центр навчальної
літератури. 2014. 424 с.
13. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За заг. ред. В. С.
Щербини, Н. Б. Пацурії. Київ:Юрінком Інтер. 2019. 816 с.
14. Чайковська В.В. Господарське право: підручник. Одеса: Фенікс. 2018. 368 с.
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15. Швидка Т. І. Господарське право в схемах і таблицях : навч. посіб. / Т. І. Швидка. – 2ге вид., перероб. і допов. – Хар- ків : Право, 2019. – 136 с.

1.

2.

3.

4.

5.

Додаткова література:
Актуальні питання господарсько-правового забезпечення інноваційної політики
держави: Монографія / За заг. наук. ред. канд. юрид. наук Задихайло Д. В. – Харків:
Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2016. – 256 с.
Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в
адміністративному судочинстві: науково-методичний посібник для суддів / Т. І. Фулей. –
К. – 2015. – 728 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://coollib.net/b/326688/read.
Соловйова А.М. Кримінально-правова охорона власності: порівняльно-правове
дослідження. Автореферат дисертації на здобуття наукового стуеню д.ю.н. Ірпінь,
2019. 43 с.
Соловйова А. М. Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності:
порівняльно-правове дослідження: [монографія]. Вінниця: «Вінницька газета», 2018. 460
с.
Соловйова А. М. Наукові підходи до кримінально-правової охорони власності часів
розвитку України під Російською та Австро-Угорською імперіями. Кримінально-правове
забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнарод.
наук.-практ. конф., 12–13 жовтня 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов.ред.), В. І. Борисов
(заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2017. С. 323.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Періодичні видання:
Журнал «Вісник господарського судочинства»
Журнал «Юридичний вісник»
Журнал «Юридична наука».
Журнал «Закон і бізнес».
Журнал «Право України».
Серія видань «Юридична газета» та ін.

Додаткові офіційні інформаційні сайти
1. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua).
2. Вищий господарський суд України (http://www.arbitr.gov.ua).
3. Міністерство оборони України (http://www.mil.gov.ua).
4. Міністерство освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua).
5. Державний комітет архівів України (http://www.scarch.kiev.ua).
6. Служба безпеки України (http://www.ssu.gov.ua).
7. Управління державної охорони України (http://www.dso.kiev.ua).
8. Вища рада правосуддя (http://www.vru.gov.ua).
9. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України
(http:// http://www.dsszzi.gov.ua/dsszzi/control/uk/index).
10. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (http://www.informjust.kiev.ua).
11. Бібліотека Верховної Ради України (http://lib.rada.gov.ua).
12. Державна науково-технічна бібліотека України (http://gntb.gov.ua/ua/).
13. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська академія»
(http://www.library.ukma.edu.ua/).
14. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).
15. Українська асоціація прокурорів (http://www.uap.org.ua).
16. Єдиний державний реєстр судових рішень (http://www.reyestr.court.gov.ua)
17. Європейський суд з прав людини (http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home)
18. Торгово-промислова палата України (http://www.ucci.org.ua/ru/about.shtml)

19. База законодавства ЄС – EUR-Lex (http:// europa.eu.int/eur-lex/)
Інші інформаційні ресурси
1.http://rada.gov.ua// – офіційний сайт Верховної Ради України
2. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів України
3.http://www.mlsp.gov.ua – офіційний сайт Міністерства соціальної політики України
4. https://www.president.gov.ua/documents – офіційний сайт Президента України
5. https://minjust.gov.ua – офіційний сайт Міністерства юстиції України.
6. https://lawyersunion.org.ua – сайт Спілки юристів України
7. http:// www.drs.gov.ua › regulations - – Нормативно-правові акти України
8. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
9. http:// nlu.org.ua – Національна бібліотека України ім.. Ярослава Мудрого
10. http://pravo.biz.ua/ -Pravo.biz.ua : юридична бібліотека
11. http://law.biz.ua/books/0023/0204.ht - Електронна юридична бібліотека
12. http://www.pravoznavec.com.ua/ - Правознавець : електронна б-ка юрид. л-ри
13. http://lexlibrary.org/ - Електронна юридична бібліотека Ilex
14. http://znatoki.net/ - Юридична бібліотека на Znatoki.net
15. http://www.yur-info.org.ua/ - Юр-Инфо – сайт для юриста
16. http:// www.coe.int -Рада Європи
17. http:// europa.eu.int/eur-lex/ - База законодавства ЄС - EUR-Lex
18. http:// www.echr.coe.int - Європейський суд з прав людини
19.http:// www.eurocourt.org.ua - Український портал практики Європейського суду з прав
людини
20. http:// www.chartesociale.coe.int - Європейська соціальна хартія
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