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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни − формування знань про господарське право, умінь правильного 

застосування нормативно-правових актів щодо господарських правовідносин. 

Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» студент повинен: 

знати:  

 основні положення Конституції України, господарського кодексу України, законів та 

підзаконних нормативних актів з питань застосування трудового законодавства; 

 джерела господарського права, господарське законодавство України та його структуру; 

 предмет, метод, систему і принципи господарського права, зміст його основних інститутів; 

 підстави виникнення, зміни та припинення господарських правовідносин; 

 господарське законодавство; 

 загальна характеристика суб‘єктів господарських правовідносин; 

 загальні засади майнових відносин у сфері господарювання; 

 поняття господарських зобов‘язань та підстави їх виникнення; 

 порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів; 

 відповідальність у господарському праві; 

 банкрутство як правовий механізм регулювання господарської діяльності; 

 загальні засади врахування специфіки окремих видів господарських відносин у процесі їх 

правового регулювання; 

 правове регулювання біржової діяльності; 



 правове регулювання комерційного посередництва (агентських відносин); 

 правове регулювання капітального будівництва. 

уміти: 

 визначати характер і зміст правовідносин у сфері господарювання; 

 застосовувати чинне господарське законодавство в професійній діяльності;  

 володіти понятійно-категоріальним апаратом господарського права та його використанням у 

подальшому навчанні і практиці;  

 складати правові документи з питань господарських відносин;  

 обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм господарського  права на практиці.  

 відмежувати відносини, які регулюються господарським правом від відносин, які 

регулюються, зокрема, цивільним правом. 

Компетентності. 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку 

та ведення здорового способу життя; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахові компетентності: 

здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами; 

розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, 

обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави; 

здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин. 

Програмні результати навчання: 

асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати 

верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними 

правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу; 

відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в 

соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя. 

застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади); 

проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність 

їх діяльності; 

вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин; 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність; 

демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах; 

демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, 

цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей. 

вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин; 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність. 

4. Програма дисципліни. 

Тема 1. Предмет, метод і джерела правового регулювання господарського права України 

Господарське право як галузь права. Предмет, метод і система господарського права. Поняття і 

види господарської діяльності. Некомерційна господарська діяльність і підприємництво. 

Принципи здійснення підприємницької діяльності. Господарські правовідносини: поняття, 



особливості, види, регулювання. Склад господарських правовідносин. Система джерел 

господарського права. Особливі ознаки господарського законодавства. Поняття господарсько-

правової норми. Особливості і види господарсько-правових норм. Правове регулювання 

господарської діяльності та його механізм. Засоби регулюючого впливу на сферу 

господарювання. Державне замовлення і завдання, ліцензування, патентування, квотування, 

стандартизація, сертифікація, застосування нормативів і лімітів, регулювання цін і тарифів, 

пільги, дотації, компенсації, цільові інновації та субсидії. 

Тема 2. Суб’єкти господарського права України 

Суб’єкти відносин у сфері господарювання і суб’єкти господарювання. Класифікації суб’єктів 

господарювання. Фізичні особи – підприємці, господарські організації як суб’єкти 

господарювання. Обмеження у здійсненні господарської діяльності за критерієм організаційно-

правової форми. Утворення суб’єкта господарювання. Нормативні акти, що регулюють порядок 

державної реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Порядок і особливості державної 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості створення та державної реєстрації 

господарських товариств різних видів. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів 

господарської діяльності: зміст і порядок створення. Ліквідація суб’єкта господарювання: 

підстави та порядок здійснення. Скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання. 

Тема 3. Господарські зобов’язання та господарські договори 

Поняття, ознаки та підстави виникнення господарських зобов’язань. Склад та зміст 

господарських зобов’язальних відносин. Види господарських зобов’язань (майново-

господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні). Принципи та умови 

виконання господарських зобов’язань, їх припинення. Цивільно-правові та господарсько-правові 

способи забезпечення належного виконання господарських зобов’язань. Поняття та ознаки 

господарського договору. Види господарських договорів за різними критеріями. Зміст і форма 

господарського договору. Порядок укладання, зміни та припинення господарських договорів. 

Визнання господарських договорів недійсними. Особливості укладання окремих видів 

господарських договорів (за державним замовленням, біржових, організаційно-господарських, на 

ярмарках, тощо). Особливості правового регулювання окремих видів господарських договорів. 

Тема 4. Господарсько-правова відповідальність 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Функції господарсько-правової 

відповідальності. Господарські санкції. Підстави господарсько-правової відповідальності: 

юридичні та фактичні. Поняття вини у господарському праві. Межі господарсько-правової 

відповідальності. Зменшення розміру і звільнення від відповідальності. Поняття форми 

господарсько-правової відповідальності (за критерієм спрямованості впливу і механізму 

реалізації). Відшкодування збитків: склад і розмір, умови і порядок. Солідарне відшкодування. 

Регресні вимоги щодо відшкодування збитків. Відшкодування збитків у разі порушення 

грошових зобов’язань. Штрафні санкції: розмір і порядок застосування. Адміністративно-

господарські санкції: поняття і види. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. Адміністративна та кримінальна 

відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. 

Тема 5. Поняття господарських договорів. Порядок укладення, зміни та припинення 

господарських договорів. 

Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання. Господарсько-

договірні зобов’язання. Зміст договору. Вільне волевиявлення. Примірні договори. Типові 

договори. Істотні умови господарського договору. Предмет договору (найменування 

(номенклатура, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості). 

Ціна договору. Строк дії договору. Загальний порядок укладання господарських договорів. 

Спрощений спосіб укладення господарських договорів. Проект договору. Протокол 

розбіжностей. Протокол узгодження розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що 

підтверджують досягнення сторонами згоди щодо умов договору. Укладання організаційно-

господарських договорів. Укладання господарських договорів за рішенням суду. Порядок зміни 

господарських договорів. Порядок розірвання господарських договорів. 

Тема 6. Банкрутство як правовий механізм регулювання господарської діяльності. 

Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності. Банкрутство сільськогосподарських 

підприємств. Банкрутство страхових організацій. Банкрутство фізичної особи – суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

   Тема 7. Правове регулювання господарсько- торгівельної  діяльності. 



Господарсько-торговельна діяльність. Види господарсько-торговельної діяльності.Форми 

господарсько-торговельної діяльності. Матеріально-технічне постачання та збут. Договір 

поставки. Предмет, кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. Якість товарів, 

що поставляються. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. Комплектність товарів, 

що поставляються. Особливі умови поставок. Контрактація сільськогосподарської продукції. 

Договір контрактації сільськогосподарської продукції. Особливості виконання договорів 

контрактації. Відповідальність за договором контрактації. Енергопостачання. Договір 

енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та порядок розрахунків за договором 

енергопостачання. Правила користування енергією.  

Тема 8. Правове регулювання біржової діяльності. 

Біржова торгівля. Торговельно-біржова діяльність. Товарна біржа. Права та обов’язки товарної 

біржі. Правила біржової торгівлі. Біржові торги. Припинення товарної біржі. Оренда майна та 

лізинг у сфері господарювання. Умови договору оренди. Основні права та обов’язки орендаря. 

Орендна плата. Оренда  та суборенда державного та комунального майна. Викуп (приватизація) 

об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. Припинення договору оренди. Лізинг у 

сфері господарювання. Міна (бартер) у сфері господарювання. Зберігання у товарному складі. 

  Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство про зовнішньоекономічну 

діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестиції. Державні гарантії захисту іноземних 

інвестицій. Особливості створення та функціонування спільних підприємств. Правові основи 

створення і функціонування вільних економічних зон в Україні. 

Тема 10. Правове регулювання капітального будівництва. 

Поняття і види капітального будівництва. Способи та стадії капітального будівництва. 

Правовідносини з капітального будівництва. Державне регулювання відносин у сфері 

капітального будівництва. Будівельне законодавство. Відповідальність за правопорушення у 

сфері капітального будівництва. 

Тематика практичних занять. 

1. Предмет, метод і джерела правового регулювання господарського права України. 

2. Суб’єкти господарського права України. 

3.Господарські зобов’язання та підстави їх виникнення. 

4. Господарсько-правова відповідальність. 

5. Порядок укладення, зміни та припинення господарських договорів. 

6. Банкрутство як правовий механізм регулювання господарської діяльності.  

7. Правове регулювання господарсько- торгівельної  діяльності. 

8. Правове регулювання біржової діяльності. 

9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

10.Правове регулювання капітального будівництва; 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення: Visual Studio, Rad Studio, Android Studio, в 

умовах дистанційного навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Засвоєння студентами теоретичного матеріалу з дисципліни перевіряється шляхом усного 

опитування на практичних заняттях, написання підсумкової контрольної роботи та виконання 

індивідуального завдання. Результати поточного контролю є остаточною заліковою оцінкою. 

 

Розподіл 100 балів між видами робіт: 
Відповіді на 

практичних 
заняттях 

Групова 

контрольна 
робота 

Індивід. завдання Залікова 

співбесіда 
Сума 

40 30 15 15 100 

 



Оцінювання усних відповідей студентів на практичних заняттях здійснюється за 

накопичувальною бальною системою. Студент може отримати максимально 40 балів за вісім 

усних відповідей на практичних заняттях, кожна з  яких оцінюється у 0,1,2,3,4 або 5 балів. 

Індивідуальне завдання передбачає виконання презентації або написання реферату за 

запропонованою тематикою. 

Контрольна робота проводиться на передостанньому занятті і передбачає питання з  предмету 

різного ступеня складності (зразки питань подаються в описі дисципліни). 

Співбесіда з лектором проводиться в кінці семестру за наперед оголошеним розкладом. 

Сумарна кількість балів за поточну успішність є остаточною заліковою оцінкою. Оцінка 

виставляється за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС. 

Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх видів навчальної роботи. 

Залік за талоном № 2 і перед комісією проводиться в письмовій формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою. 

7. Політика дисципліни. 

Студент повинен дотримуватися принципів  академічної доброчесності, зокрема недопущення 

академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації, списування під час поточного та підсумкового 

контролю. 

Студент зобов'язаний виконувати правила  внутрішнього розпорядку університету, відвідувати 

навчальні  заняття згідно з розкладом, дотримуватися норм етики поведінки. Для забезпечення 

необхідної якості знань студент повинен регулярно готуватись до занять, працювати з 

навчальною літературою, з Інтернет-мережевими ресурсами. Пропущені заняття 

відпрацьовуються за узгодженим з викладачем розкладом. 

8. Рекомендована література та інформаційні ресурси. 

Нормативно-правові джерела: 

1. 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.  

2. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV // Відомості 

Верховної Ради України. – 2003. – № 18 (02. 05. 2003). – Ст. 144.  

3. Про захист персональних даних : Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VІ // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. – № 34 (27. 08. 2010). – Ст. 481.  

4. Про індексацію грошових доходів населення : Закон України від 3 липня 1991 р. № 1282-XII 

// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42 (15.10.1991). – Ст. 551.  

5. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю.К. 

Качуренко. — К.: Наук, думка, 1992.—199 с. 

6.   Європейський Суд з прав людини. Базові матеріали. Застосування практики. — К.: 

Український центр правничих студій, 2003. — 582 с. 

7. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної 

Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682 (з наст. змінами і доп.). 

8. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради 

України. — 1992. — № 10. — Ст. 138 (з наст. змінами і доп.). 

9. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 

— 1992. — № 10. — Ст. 139 (з наст. змінами і доп.). 

10. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради 

України. — 1992. — № ЗО. — Ст. 414 (з наст. змінами і доп.). 

11. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 

1992. — № 47. — Ст. 642 (з наст. змінами і доп.). 

12. Про загальні засади створення спеціальних економічних зон: Закон України від                  13 

жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 50. — Ст. 676  (з наст. 

змінами і доп.). 

13. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472 (з наст. змінами і доп.). 

14. Про міжнародні договори України: Закон України від 09.06.2004 // Відомості Верховної Ради 

України. — 2004. — № 50.- Ст.540 

Основна: 
15  Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – Львів: Львівський державний 

університет внутрішніх справ, 2020. – 380 с. 

 



 


