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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:

Ступінь освіти – бакалавр 

Навчальна дисципліна викладається на

заочній формі навчання та має такі

міждисциплінарні зв’язки:

• Цивільне право та процес, 

• Теорія держави та права, 

• Конституційне право, 

• Господарське право.



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ:

Метою викладання навчальної дисципліни

«Господарське право» є засвоєння здобувачами

вищої освіти основних правових понять, категорій,

господарсько-правових інститутів, які ґрунтуються на

Конституції України, загальновизнаних принципах та

нормах міжнародного права, Господарського кодексу

України, а також формування вміння аналізу чинного

господарського законодавства, яке регулює порядок

створення та функціонування господарських

товариств та господарських об’єднань, особливостей

правового статусу суб’єктів господарської діяльності;

конкурентних відносин у сфері господарювання.



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Загальні компетентності:

• ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

• ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.

• ЗК4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні
технології. 

• ЗК5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

• ЗК8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

• ЗК10. 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.



ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ФОРМУВАННЯ ЯКИХ

ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Спеціальні компетентності: 

СК4. Здатність до критичного та системного аналізу правових
явищ і застосування набутих знань та навичок у професійній
діяльності.

СК5. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати,
аналізувати та узагальнювати правову інформацію з різних
джерел.

СК6. Здатність аналізувати та систематизувати одержані
результати, формулювати аргументовані висновки та
рекомендації.

СК10. Здатність визначати належні та придатні для юридичного
аналізу факти.

СК14. Здатність до використання технічних приладів та
спеціальних засобів, інформаційно-пошукових систем та баз
даних.



РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:

• ПРН3. Збирати необхідну інформацію з різних
джерел, аналізувати і оцінювати її.

• ПРН4. Формулювати і перевіряти гіпотези,
аргументувати висновки

• ПРН10. Виокремлювати юридично значущі
факти і формувати обґрунтовані правові
висновки.

• ПРН11. Знати і розуміти сучасні правові
доктрини, цінності та принципи функціонування
національної правової системи.



ВАМ ПРОПОНУЮТЬСЯ 9 ТЕМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ:

Тема №1. Господарське право в системі права. Господарські
правовідносини.

Тема №2. Державне регулювання господарської діяльності.

Тема №3. Суб’єкти господарських правовідносин.

Тема №4. Господарські зобов’язання.

Тема №5. Господарські договори.

Тема №6. Відповідальність у господарсько-правових
відносинах. Банкрутство.

Тема №7. Правове регулювання цін та ціноутворення.

Тема №8. Правове регулювання біржової торгівлі.

Тема №9. Правове регулювання оренди та лізингу у сфері
господарювання.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• Тема №1. Господарське право в системі права. Господарські правовідносини.

• Господарське право як галузь права. Поняття господарського права. Предмет 

господарського права, метод. Правова природа відносин, що регулюються

господарським правом. Господарське право як галузь права, як навчальна

дисципліна, як наукова дисципліна.

• Історія розвитку та становлення господарського права в Європі та Україні.

• Поняття та ознаки господарської діяльності. Загальна характеристика 

господарських правовідносин. Види господарських правовідносин. Види

господарської діяльності. Підприємництво та некомерційне господарювання, їх

ознаки. Господарська діяльність. Роль держави в здійсненні підприємництва та 

некомерційної діяльності.

• Державне регулювання економіки. Функції, форми, засоби. Методи правового 

регулювання господарських відносин. 

• Співвідношення господарського права з цивільним та адміністративним

правом, іншими галузями права.  

• Система господарського законодавства. Господарський кодекс України у 

системі господарського законодавства. Інші джерела господарського права.

•



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Тема № 2.. Державне регулювання господарської діяльності.

• Поняття ліцензування, ліцензій, ліцензіата. Перелік видів господарської
діяльності, які підлягають ліцензуванню. Порядок придбання ліцензії,
необхідні документи, ліцензійні умови, переоформлення ліцензії.
Відмова у видачі ліцензії. Ліцензійний реєстр, видача нової ліцензії.
Анулювання ліцензії. Поняття патентування. Визначення патенту. Зміст
торгового патенту, види діяльності, які можливо здійснювати без
отримання патенту. Вартість патенту. Патентування окремих видів
господарської діяльності: з надання побутових послуг, з надання послуг
у сфері грального бізнесу, здійснення операцій з торгівлі готівковими
валютними цінностями. Відповідальність суб'єктів господарської
діяльності за порушення порядку чи встановлених правил патентування.

• Поняття стандарту та сертифікату. Об’єкти сертифікації, органи, що її
здійснюють. Функції Держстандарту. Зміст сертифікації та
стандартизації. Правила використання стандартів на території України.
Порядок отримання сертифікату. Відповідальність за реалізацію
продукції, яка не сертифікована, або не відповідає державним
стандартам.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Тема №3. Суб’єкти господарських правовідносин.

• Поняття фізичної особи як підприємця. Умови здійснення господарської
діяльності фізичною особою - підприємцем. Процес реєстрації фізичної
особи підприємця в органах державної реєстрації. Державний
реєстратор повноваження та обов’язки. Умови та порядок ліквідації
суб’єкта господарської діяльності - фізичної особи.

• Поняття юридичної особи. Найменування та місцезнаходження.
Особливості створення юридичної особи, згідно з законодавством
України. Документи юридичної особи - статут, установчий договір.
Реєстрація юридичних осіб державними органами. Порядок та строки
реєстрації, додаткові документи, необхідні для реєстрації. Причини та
порядок ліквідації юридичної особи.

• Поняття підприємства, згідно з законодавством України. Види
підприємств (приватне підприємство, державне підприємство,
комунальне та інші). Унітарне та корпоративне підприємство.
Організаційна структура підприємства. Здійснення управління
підприємством. Використання майна підприємства. Поняття та
функціонування державного комерційного підприємства. Особливості
утворення казенного підприємства та його господарська діяльність.
Комунальні унітарні підприємства.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Поняття господарських товариств. Характеристика

акціонерних товариств, товариств з обмеженою
відповідальністю, товариств з додатковою
відповідальністю, повних та командитних товариств.
Правовідносини в межах товариств, їх учасники,
повноваження та обов’язки. Особливості державної
реєстрації господарських товариств, їх установчі документи,
власність, фонди. Здійснення керування господарським
товариством. Припинення діяльності господарського
товариства.

• Правове становище об'єднань підприємств.

• Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.

• Особливості правового статусу деяких суб’єктів
господарювання.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• Тема №4. Господарські зобов’язання.

• Поняття господарського зобов’язання.

Загальна характеристика видів

господарського зобов’язання. Виконання

зобов’язань. Забезпечення виконання

зобов’язань.

• Припинення господарських зобов’язань.

Розірвання господарських зобов'язань.

Недійсність господарського зобов'язання.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Тема №5. Господарські договори.

• Поняття та специфіка договірних господарських
правовідносин. Види господарських договорів. Функції
господарського договору. Зміст і форма господарського
договору. Сторони господарського договору та їх
правосуб’єктність. Джерела правового регулювання
господарських договорів. Умови, що складають зміст
господарських договорів.

• Захисні застереження як особливий різновид господарських
договорів. Поняття публічного, попереднього договорів та
договору приєднання. Загальний порядок укладення
господарських договорів. Розірвання господарського
договору. Особливості правового регулювання договорів
оренди. Особливості укладення окремих різновидів
господарських договорів: договорів за державним
замовленням, біржових угод. Класифікація господарських
договорів.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Тема №6. Відповідальність у господарсько-правових відносинах. Банкрутство.

• Поняття господарсько-правової відповідальності. Ознаки господарсько-
правової відповідальності. Характеристика видів господарсько-
правових санкцій. Функції господарсько-правової відповідальності.
Підстави. Строки та форми господарсько-правової відповідальності.
Штрафні та оперативно господарські санкції. Адміністративно-
господарські санкції.

• Визначення неспроможності суб’єкта господарювання. Заходи що до
запобігання визнання суб’єкта господарської діяльності банкрутом, які
здійснюють засновники, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування. Процедури, які для цього застосовуються.
Призначення ліквідаційної комісії та ліквідаційної процедури. Розподіл
майна боржника, якого у встановленому порядку визнали банкрутом.
Особливості банкрутства підприємств, учасниками яких є іноземні
інвестори. Відповідальність суб’єктів за порушення законодавства про
банкрутство.

• Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Учасники в справі про
банкрутство, суб'єкти банкрутства. Порушення провадження в справі
про банкрутство. Процедура розпорядження майном. Процедура санації.
Ліквідаційна процедура. Мирова угода:



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Тема №7. Правове регулювання цін та 

ціноутворення.

• Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення у
сфері господарювання. Види цін та порядок їх
встановлення., система цін. Державні та комунальні
ціни, порядок їх встановлення та зміни. Імпортні та
експортні ціни. Правове регулювання контролю за
додержанням дисципліни цін та відповідальність за її
порушення.

• Участь органів державної влади в діяльності по
встановленню та контролю за цінами на ринку.
Законодавчі акти, які регулюють порядок
ціноутворення в України. Відповідальність суб’єктів
за порушення законодавства щодо цін та
ціноутворення.



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
• Тема №8. Правове регулювання біржової

торгівлі.

• Поняття та юридичні ознаки біржі. Створення та 
діяльності товарних бірж. Принципи діяльності
товарної біржі. Права товарної біржі. Обов'язки
товарної біржі. Правила біржової торгівлі. 
Біржові торги. Здійснення біржових операцій. 
Види біржових угод. . Правовий статус фондової
біржі.

• Регулювання біржових операцій. Управління
торговою біржею. Здійснення біржових операцій
брокерами. Види біржових угод залежно від часу 
виконання. Особливості ф'ючерсних угод. 



ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:

• Тема №9. Правове регулювання оренди та 

лізингу у сфері господарювання .

• Поняття договору оренди. Об'єкти оренди

Сторони в договорі оренди Порядок 

укладання договору оренди Умови договору

оренди.

• Припинення договору оренди. Правове

регулювання лізингових операцій в Україні.



ДЯКУЮ

ЗА УВАГУ!


