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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарське право як галузь права 

та галузь законодавства, а також практика реалізації господарсько-правових та інших 

норм суб’єктами господарського права. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Особливості правового статусу суб’єктів господарювання. 

2. Господарські зобов’язання та договори. 

3. Правове регулювання окремих видів господарської діяльності. 

Господарське право регулює широке коло відносин, які виникають внаслідок 

безпосереднього здійснення господарської діяльності або управління такою діяльністю за 

участю учасників господарських відносин, служить для правового забезпечення 

ефективного розвитку підприємництва та непідприємницької діяльності з метою 

підвищення ефективності суспільного виробництва, зростання господарського порядку в 

економічній системі України та захисту учасників господарських відносин. 

Основними джерелами цієї галузі виступають Господарський кодекс України, 

Цивільний кодекс України, закони України «Про засади державної регуляторної політики 

у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань», «Про акціонерні товариства», «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про кооперацію», «Про 

товарну біржу», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг», «Про банки і банківську діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про 

інвестиційну діяльність», «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

Застосування господарського законодавства в умовах економічної кризи, 

нестабільності розвитку ринкової економіки, недосконалості правового регулювання 

окремих відносин та інститутів є складним завданням і одним з основних напрямків 

роботи державних органів та всіх інституцій громадянського суспільства з метою 

забезпечення оптимального балансу публічних і приватних інтересів при здійсненні 

господарської діяльності. Підготовка та ефективна діяльність спеціалістів у сфері 

господарського права має на меті забезпечення господарського правопорядку в державі, 

що ґрунтується на основі поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин та 

державного регулювання макроекономічних процесів. Важливо, щоб випускники вищих 

юридичних закладів освіти володіли необхідними знаннями щодо регулювання 

господарсько-правових відносин, вміли поєднувати їх з економічними особливостями 

розвитку держави в межах конкретного часового періоду задля досягнення мети 

ефективного управління господарсько-правовою дійсністю. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Метою вивчення навчальної дисципліни «Господарське право України» є 

формування у студентів цілісної системи знань про загальнотеоретичні засади правового 

регулювання господарської діяльності, орієнтування їх на дослідження проблематики 

господарського права з метою вирішення конкретних питань практичної діяльності щодо 

прав та інтересів учасників господарських правовідносин та забезпечення господарського 

правопорядку. 

Основними цілями вивчення дисципліни «Господарське право України» є набуття 

студентами знань та розуміння змісту норм господарського права України, аналіз 

нормативно-правової бази в сфері регулювання господарсько-правових відносин, 

формування умінь та навичок щодо самостійного розв’язання практичних проблем, що 

виникають в процесі реалізації господарської правосуб’єктності учасниками 

господарських правовідносин, правильного застосування норм господасрького 

законодавства. 

3. Пререквізити. основи законодавства, українська мова, історія України 



4. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульованим у термінах результатів навчання): 

 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

правових доктрин, принципів і правових інститутів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

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 професійної діяльності. 

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК) 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

СК11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. СК13. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь 

невідомих умов та обставин. 

ПРН2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН11. Володіти базовими навичками риторики. 

ПРН12. Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і 

зрозуміло. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1 

Тема № 1. Господарська діяльність: поняття та 

правова характеристика. Підприємництво як вид 

господарської діяльності 

 2 1          

Тема № 2. Поняття, метод, система господарського 

права як галузі права, науки та навчальної 

дисципліни. Господарські правовідносини. 

Джерела господарського права 

 2 1          

Тема № 3. Правові основи державного впливу на 

економіку та господарську діяльність 

 2 1          

Тема № 4. Загальна характеристика суб’єктів 

господарського права - учасників відносин у сфері 

господарювання 

 2 1          

Тема № 5. Правове становище підприємств  2 1          

Тема № 6. Правове становище господарських 

товариств. Види господарських товариств та їх 

особливості. 

 2 1          

Тема № 7. Правовий статус кооперативів.  2 1          

Тема № 8. Господарські об’єднання та органи 

господарського керівництва. Правове становище 

інших суб’єктів господарювання 

 2 1          

Тема № 9. Правовий режим майна суб’єктів 

господарювання 

 2 1          

Тема № 10. Загальні положення про зобов’язання у 

сфері господарювання  

 2 1          

Тема № 11. Правова характеристика господарських 

договорів (поняття, ознаки, функції, динаміка) 

 2 1          

Тема № 12. Правова характеристика окремих видів 

договорів у сфері господарювання  

 2 1          

Тема № 13. Основні засади господарсько-правової 

відповідальності  

 2 1          

Разом ЗМ 1  26 13          

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2 

Тема № 14. Обмеження монополізму та захист 

суб’єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції  

 2 1          

Тема №15. Правове регулювання цін та 

ціноутворення  

 2 1          

Тема № 16. Комерційний розрахунок та 

банкрутство в господарській діяльності 

 2 1          

Тема № 17. Правове регулювання біржової 

діяльності   

 2 1          



Тема № 18. Правове регулювання комерційного 

посередництва у сфері господарювання (агентські 

відносини)  

 2 1          

Тема № 19. Правове регулювання фінансової 

діяльності. Посередництво у здійсненні операцій з 

цінними паперами.  

 2 1          

Тема № 20. Інвестиційна діяльність та особливості 

її правового регулювання.  

 2 1          

Тема № 21. Правовий режим іноземних інвестицій   2 1          

Тема № 22. Інноваційна діяльність в сфері 

господарювання  

 2 1          

Тема № 23. Використання у підприємницькій 

діяльності прав інших суб’єктів господарювання 

(комерційна концесія) 

 2 1          

Тема № 24. Загальні засади правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

 2 1          

Тема № 25. Правове регулювання спеціальних 

режимів господарювання 

 2 1          

Разом за ЗМ 2  24 12          

Усього годин  50 25          

 

5.3. Зміст семінарських завдань 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Господарська діяльність: поняття та правова характеристика. 

Підприємництво як вид господарської діяльності 

2 

2.  Поняття, метод, система господарського права як галузі права, науки 

та навчальної дисципліни. Господарські правовідносини. Джерела 

господарського права 

2 

3.  Правові основи державного впливу на економіку та господарську 

діяльність 

2 

4.  Загальна характеристика суб’єктів господарського права - учасників 

відносин у сфері господарювання 

2 

5.  Правове становище підприємств 2 

6.  Правове становище господарських товариств. Види господарських 

товариств та їх особливості. 

2 

7.  Правовий статус кооперативів. 2 

8.  Господарські об’єднання та органи господарського керівництва. 

Правове становище інших суб’єктів господарювання 

2 

9.  Правовий режим майна суб’єктів господарювання 2 

10.  Загальні положення про зобов’язання у сфері господарювання  2 

11.  Правова характеристика господарських договорів (поняття, ознаки, 

функції, динаміка) 

2 

12.  Правова характеристика окремих видів договорів у сфері 

господарювання  

2 

13.  Основні засади господарсько-правової відповідальності  2 

14.  Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції  

2 

15.  Правове регулювання цін та ціноутворення  2 

16.  Комерційний розрахунок та банкрутство в господарській діяльності 2 

17.  Правове регулювання біржової діяльності   2 



18.  Правове регулювання комерційного посередництва у сфері 

господарювання (агентські відносини)  

2 

19.  Правове регулювання фінансової діяльності. Посередництво у 

здійсненні операцій з цінними паперами.  

2 

20.  Інвестиційна діяльність та особливості її правового регулювання.  2 

21.  Правовий режим іноземних інвестицій  2 

22.  Інноваційна діяльність в сфері господарювання  2 

23.  Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія) 

2 

24.  Загальні засади правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

2 

25.  Правове регулювання спеціальних режимів господарювання 2 

 Разом  50 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 
Види та форми контролю. Формами поточного контролю є: усне, письмове опитування, 

тестування, розв’язування ситуаційних задач, практичні роботи, контрольні роботи. 

Форма підсумкового контролю: екзамен.  

Засоби оцінювання. Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  тести; 

-  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

-  студентські презентації та виступи на наукових заходах. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Розподіл балів з навчальної дисципліни 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 
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Т1, Т2, Т3... Т25 – теми змістових модулів. 

 

 

 

Сума балів  Оцінка  ЕСТS оцінка за національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно відмінно 

82-89 B 
добре добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно незадовільно 

1-34 F 



7. Рекомендована література 

Основна: 

1. Актуальні проблеми господарського права [Текст]:навч. посібник / за заг. ред. 

В.С.Щербини.-К.: Юрінком Інтер, 2013. 528 с. 

2. Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник .-2-ге вид., змін. та доп., 

Рек. МОН. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2009 . 

3. Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков, Р. П. Бойчук та ін. ; 

за заг. ред. Д. В. Задихайла, В. М. Пашкова. X. : Право, 2012. 696 с.  

4. ДжуринськийВ. О. Правове становище господарських об’єднань в Україні /  

Джуринський В. О. К. : Юрінком Інтер, 2010. 224 с.  

5. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських 

повноважень: Монографія / Кравець І.М. К.: Юрінком Інтер, 2010. 240 с. 

6. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності, Навч. посібник, К., Юрінком-

Інтер, 2008. 586 с. 

7. Мілаш В. С. Господарське право : курс лекцій / В. С. Мілаш. – у 2-х частинах. ч. 1. 

Х.: Право, 2008. 496 с.  

8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України /За заг. ред. Г.Л. 

Знаменського, В.С. Щербини. Київ: Юрінком-Інтер, 2012. 776 с. 

9. Щербина В.С. Господарське право [Текст]: підручник. – К.: Юрінком-Інтер, 2012. 

 

Допоміжна: 

1. Олійник О.С. Господарське право України: Методичні вказівки для підготовки до 

семінарських занять студентів 4-го курсу заочної форми навчання (спеціальність 081 

«Право», галузь знань 08 «Право»). Івано-Франківськ: навчально-науковий юридичний 

інститут ПНУ, 2018. 

2. Олійник О.С. Господарське право України: Методичні вказівки для забезпечення 

самостійної роботи студентів 4-го курсу заочної форми навчання (спеціальність 081 

«Право», галузь знань 08 «Право»). Івано-Франківськ: навчально-науковий юридичний 

інститут ПНУ, 2018.  

 

Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторія/Classroom, Google Meet, Zoom, проектор, ноутбук, смартфон, підручники, 

посібники, наукова література, інформаційно-пошукові правові системи, зокрема 

«Законодавство України» тощо. 

 

 


