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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

За умов поступового переходу до ринкових відносин розширюється і 
вдосконалюється сфера правового регулювання суспільних відносин, 
пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Відтак зростають 
вимоги до майбутніх фахівців-правознавців. Вони мають грунтовно зна-
ти господарське законодавство, а також вміти застосовувати правові но-
рми у господарській діяльності. 

Мета вивчення дисципліни “Господарське законодавство” — опану-
вати систему правових знань з підприємницького права, спираючись на 
одержані знання з основ правознавства, основ цивільного права та ін-
ших галузевих і міжгалузевих правових дисциплін.  

Студенти мають засвоїти основні принципи й інститути комерційно-
го права, особливості правового регулювання відносин, що складаються 
між уповноваженою і зобов’язальною особами, а також набути навичок 
роботи з нормативними документами, навчитися розв’язувати конкретні 
правові ситуації, що виникають у підприємницькій діяльності. Розкриття 
правових категорій та конструкцій господарського законодавства, осно-
вних тенденцій його розвитку і застосування — головне у викладанні 
дисципліни. Успіху тут можна досягти завдяки збалансованій методиці, 
яка поєднує вивчення теоретичних аспектів права та їх практичне засто-
сування на семінарських заняттях; важливо звертатися до конкретних 
ситуацій, враховувати практику господарських і загальних судів Украї-
ни, застосовувати тести, контрольні питання та усне опитування студен-
тів. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ГОСПОДАРСЬКЕ  ЗАКОНОДАВСТВО” 

 
№ 
п/п Назва розділу і теми 

1 2 
 І. Загальна характеристика господарського права  

і господарського законодавства 
1 Поняття, предмет і принципи господарського права 
2 Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види 
3 Система господарського законодавства 
 ІІ. Господарські правовідносини та господарське право 

4 Предмет регулювання господарського права 
5 Господарські правовідносини, їх ознаки та види 
6 Методи господарського права 
 ІІІ. Суб’єкти господарського права 

7 Поняття та види суб’єктів господарського права 
8 Завдання, права й обов’язки суб’єктів господарського права 
 ІV. Поняття і принципи підприємницької діяльності 

9 Поняття і зміст підприємництва 
10 Умови здійснення підприємництва 
11 Державні гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності 

 V. Правове становище підприємств 
12 Поняття підприємства й організаційно-правові форми  

підприємств 
13 Правове становище господарських товариств 
14 Порядок створення і державна реєстрація суб’єктів  

підприємницької діяльності 
15 Припинення діяльності суб’єктів підприємництва 
16 Майнова основа господарювання 

 VІ. Загальні положення про господарські зобов’язання 
17 Правова основа, поняття й ознаки господарського договору 
18 Класифікація і система господарських договорів  

згідно із законодавством України 
19 Функції та форми господарського договору 
20 Порядок укладання господарських договорів 
21 Виконання господарських договорів 

 VІІ. Господарсько-правова відповідальність 
22 Поняття та функції відповідальності в господарському праві 
23 Види відповідальності 
24 Підстави відповідальності 
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1 2 
 VІІІ. Правове регулювання банкрутства 

25 Поняття  та суб’єкти банкрутства 
26 Підстави для застосування банкрутства 
27 Провадження у справах про банкрутство 
28 Ліквідаційна процедура 
29 Мирова угода 

 ІХ. Правові засади державного регулювання підприємницької  
діяльності 

30 Правове регулювання цін та ціноутворення 
31 Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні 
32 Правове регулювання оренди державного і комунального  

майна 
33 Правові засади приватизації державного та комунального майна 
34 Правове регулювання діяльності транспорту 
35 Правове регулювання банківської діяльності 
36 Правове регулювання ринку цінних паперів 

 Х. Господарська зовнішньоекономічна діяльність 
37 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
38 Правовий режим іноземних інвестицій 
39 Спеціальні правові режими у зовнішньоекономічній діяльності 

 ХІ. Захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької  
діяльності 

40 Правове становище господарських судів 
41 Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ 
42 Досудове врегулювання господарських спорів 
43 Вирішення спорів господарським судом 

 ХІІ.  Юридична відповідальність за правопорушення  
у підприємницькій діяльності 

44 Адміністративна відповідальність 
45 Кримінальна відповідальність 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ГОСПОДАРСЬКЕ  ЗАКОНОДАВСТВО” 

Розділ І. Загальна характеристика господарського права  
і господарського законодавства 

Тема  1 .  Поняття, предмет і принципи господарського права 

Предмет і метод господарського права, його основні категорії й ін-
ститути. 

Функції господарського права. 
Основні принципи господарювання. 
Обмеження впливу державних органів на здійснення підприємниць-

кої діяльності. 
Співвідношення понять комерційного, господарського, підприємни-

цького права. 
Нормативне забезпечення підприємницької діяльності.  
Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. Види 

підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність, що потребує 
спеціального дозволу. Порядок видачі ліцензій на здійснення підприєм-
ницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
Підприємницька діяльність, заборонена законом.  

Література [1–55] 

Тема  2 .  Нормативні акти господарського законодавства:  
поняття і види 

Поняття та основні ознаки нормативного акта господарського зако-
нодавства. Норма господарського права. Форма господарського законо-
давства. Структура системи господарського законодавства. Загальна 
класифікація нормативних актів господарського законодавства. 

Література [1–55] 

Тема  3 .  Система господарського законодавства 

Вертикальна та горизонтальна система господарства залежно від 
юридичної сили актів. Офіційна інкорпорація. Структурні підрозділи 
(інститути) системи господарського законодавства. Статусні (компетен-
ційні) закони, їх класифікація. Закони, що визначають правове станови-
ще окремих видів підприємств усіх галузей економіки. Нормативні акти, 
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які регулюють правове становище об’єднань підприємств, відносини 
щодо управління (володіння, користування) нерухомим майном. Інсти-
тут господарського договірного (контрактового) права. Законодавство 
про регулювання ринків, про страхування, про захист економічної кон-
куренції, про зовнішньоекономічну діяльність, про нормативні докумен-
ти, про господарські суди та господарський процес. 

Література [1–55] 

Розділ ІІ. Господарські правовідносини та господарське право 

Тема  4 .  Предмет регулювання господарського права 

Предметні ознаки господарського права. Зміст предмета господарсь-
кого права. Поняття “народне господарство” та “господарська діяль-
ність”: подібність і відмінність. Ознаки господарської діяльності, її мета, 
способи організації та здійснення. Види господарської діяльності. Сек-
тори економіки (державний, підприємства, засновані на колективній 
власності, приватний). Форми та методи державного регулювання еко-
номіки. Державне прогнозування та розроблення програм економічного 
і соціального розвитку України. Управління, контроль, нормативне ре-
гулювання. Методи впливу держави на економіку. Адміністративні ме-
тоди. Економічні методи. 

Література [1–3; 5; 20; 21; 25; 26]  

Тема  5 .  Господарські правовідносини, їх ознаки та види 

Передумови функціонування господарських правовідносин. Управ-
лінські відносини між органами влади й управління та підприємствами. 
Трудові правовідносини. Відносини щодо природокористування. Фінан-
сові правовідносини. Цивільні правовідносини. Господарсько-правова 
концепція. Характерні ознаки господарських відносин. Суб’єкти госпо-
дарських відносин. Організаційні та майнові елементи господарських 
правовідносин. Матеріальний зміст господарських правовідносин. Роз-
межування предметів регулювання господарського та цивільного права. 
Класифікація господарських правовідносин.  

Література [1; 12–14; 20; 25, 73] 

Тема  6 .  Методи господарського права 

Поняття методів господарського права. Основні методи правового 
регулювання. Поняття методу автономних рішень. Метод владних при-
писів, поняття та характеристика. Метод рекомендацій: загальна харак-
теристика та зміст.  
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Література [1–55] 

Розділ ІІІ. Суб’єкти господарського права 

Тема  7 .  Поняття та види суб’єктів господарського права  

Поняття суб’єктів господарського права. Організації як суб’єкти гос-
подарського права. Ознаки правосуб’єктності, закріплені господарським 
законодавством. Класифікація суб’єктів господарського права за вида-
ми. Уповноважені державні органи спеціальної компетенції. Держава як 
суб’єкт господарювання. Юридичні особи: поняття, ознаки та види. По-
няття підприємця — фізичної особи. Підприємницька діяльність без 
створення юридичної особи. Правове становище підприємців.  

Література [1–55] 

Тема  8 .  Завдання, права й обов’язки суб’єктів господарського 
права 

Класифікація загальних прав суб’єктів господарського права. Засно-
вницькі права. Права в галузі управління. Майнові права. Спеціальні 
права суб’єктів господарського права. Обов’язки підприємств.  

Література [1–55] 

Розділ ІV. Поняття і принципи підприємницької діяльності 

Тема  9 .  Поняття та зміст підприємництва 

Визначення підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємництва. 
Свобода підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підпри-
ємницької діяльності. Ліцензування та патентування. Принципи підпри-
ємницької діяльності. 

Література [1; 12–14; 20; 25; 73]  

Тема  10.  Умови здійснення підприємництва 

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості 
реєстрації суб’єктів підприємництва без створення юридичної особи. 
Особливості реєстрації юридичних осіб — суб’єктів підприємницької 
діяльності.  

Література [13; 25] 
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Тема  11. Державні гарантії прав суб’єктів підприємницької  
 діяльності 

Загальні гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності. Майнові 
гарантії прав суб’єктів підприємницької діяльності. Державна підтримка 
підприємництва. Обмеження втручання державних органів у підприєм-
ницьку діяльність. Заходи щодо дерегулювання підприємницької діяль-
ності.  

Література [1–3; 5; 20; 21; 25; 26]  

Розділ V. Правове становище підприємств 

Тема  12.  Поняття підприємства й організаційно-правові  
форми підприємств 

Поняття, характерні ознаки та види підприємств згідно із законодав-
ством України. Статут підприємства. Спеціальна праводієздатність під-
приємства. Порядок створення та функціонування підприємств. Філіали 
та представництва підприємств. Дочірні підприємства, їх правовий ста-
тус. Організаційно-правові форми здійснення комерційної діяльності.  

Особливості правового становища державних і казенних підпри-
ємств.  

Об’єднання підприємств, їх правовий статус. Поняття, види (добро-
вільні та державні), організаційно-правові форми (асоціації, корпорації, 
консорціуми, концерни). 

Література [1–55] 

Тема  13.  Правове становище господарських товариств 

Господарські товариства: поняття та види згідно із законодавством 
України. Особливості правового становища акціонерних товариств (від-
критого та закритого типу). Правове становище товариства з обмеженою 
відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного 
товариства, командитного товариства та його учасників (повних учасни-
ків і вкладників).  

Права й обов’язки засновників і учасників суб’єктів господарювання. 
Установчі документи. 

Література [12–14]  
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Тема  14.  Порядок створення та державна реєстрація суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Нормативні документи, що регулюють порядок державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок та етапи створення юри-
дичної особи. Документи, необхідні для державної реєстрації. Підстави 
та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Понят-
тя, порядок здійснення та наслідки скасування державної реєстрації 
суб’єкта підприємницької діяльності.  

Література [10–13; 27; 28] 

Тема  15.  Припинення діяльності суб’єктів підприємництва 

Випадки припинення діяльності суб’єктів підприємництва. 
Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності та її форми.  
Ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності, порядок її здійс-

нення.  
Банкрутство юридичної особи як особлива підстава припинення дія-

льності суб’єктів підприємництва. 
Література [10–13; 15; 16; 27; 28] 

Тема  16.  Майнова основа господарювання 

Відносини власності у сфері економіки: загальні положення. Право 
власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Види власності. 
Форми власності.  

Підстави набуття та припинення права власності.  
Майно та майнові права суб’єктів підприємництва. 
Вклади учасників та засновників. Статутний фонд. Правовий режим 

майна суб’єктів підприємництва.  
Література [1–4; 10–13; 37; 38; 42; 48; 66] 

Розділ VІ. Загальні положення про господарські зобов’язання 

Тема  17.  Правова основа, поняття й ознаки господарського  
договору 

Поняття, ознаки та підстави виникнення господарського зо-
бов’язання. Поняття, умови та зміст господарського договору. Окремі 
види зобов’язань. Основні нормативно-правові категорії договорів.  

Література [4; 7; 16; 50; 55; 61] 
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Тема  18.  Класифікація і система господарських договорів  
згідно із законодавством України 

Доктринальна класифікація господарських договорів. Нормативна 
класифікація господарських договорів. Класифікація господарських до-
говорів за критеріями. Види господарських договорів. Класифікація го-
сподарських договорів за способом виникнення. Формальні та реальні 
договори. Консенсуальні договори. Договори за способом оферти і ви-
значення змісту. Класифікація договорів за регулятивними функціями. 
Нормативна класифікація господарських договорів.  

Література [4; 7; 16; 50; 55; 61] 

Тема  19.  Функції та форми господарського договору 

Поняття функції господарського договору. Загальні та специфічні 
функції господарського договору. Форми господарського договору.  

Література [4; 7; 16; 50; 55; 61] 

Тема  20.  Порядок укладання господарських договорів 

Загальний порядок укладання господарських договорів, їх зміни та 
розірвання. Способи укладання господарського договору. Особливість 
господарських договорів. Досудове врегулювання розбіжностей, що ви-
никають між суб’єктами господарювання. Специфіка укладання госпо-
дарських договорів окремих видів.  

Література [4; 7; 16; 50; 55; 61] 

Тема  21.  Виконання господарських договорів 

Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зо-
бов’язань. Принципи виконання господарських договорів. Відповідаль-
ність за порушення договірних зобов’язань. 

Література [4; 7; 16; 50; 55; 61] 

Розділ VІІ. Господарсько-правова відповідальність 

Тема  22.  Поняття та функції відповідальності  
у господарському праві 

Поняття відповідальності у господарському праві. Поняття та види 
господарських порушень. Ознаки та зміст господарсько-правової відпо-
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відальності. Поняття господарсько-правової санкції. Визначення функції 
господарсько-правової відповідальності. Види функцій. Зміст стимулю-
ючої функції. Штрафна функція: поняття і зміст. Функція попередження 
правопорушень. Інформаційна (сигналізаційна) функція: мета і зміст. 

Література [1; 4–7; 59–61] 

Тема  23.  Види відповідальності 

Види господарсько-правової відповідальності. Майнові санкції. 
Штрафні санкції: їх функції та зміст. Види штрафних економічних санк-
цій. Неустойка як різновид штрафної економічної санкції. Пеня як 
штрафна економічна санкція. Оперативно-господарські санкції: поняття 
та види. Конфіскація: поняття і юридичні підстави застосування. Госпо-
дарсько-адміністративний штраф: поняття та випадки застосування. 
Планово-госпрозрахункові санкції як заходи економічного впливу. Гос-
подарсько-організаційні санкції як заходи організаційного впливу (об-
меження) на суб’єкта господарювання.  

Література [1; 4–7; 59–61] 

Тема  24.  Підстави відповідальності 

Нормативні підстави відповідальності. Господарська право-
суб’єктність правопорушника і потерпілого. Юридико-фактична підста-
ва відповідальності: поняття й складові елементи. Поняття вини у госпо-
дарській та юрисдикційній практиці.  

Література [1; 4–7; 59–61] 

Розділ VІІІ. Правове регулювання банкрутства 

Тема  25.  Поняття та суб’єкти банкрутства 

Нормативне регулювання банкрутства. Поняття неплатоспроможнос-
ті суб’єкта підприємницької діяльності. Особливості Закону України 
“Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан-
крутом”. Юридичні та фізичні особи як суб’єкти банкрутства. Боржник: 
його права, характеристика. Правове становище банкрута. Кредитори у 
відносинах банкрутства.  

Література [13; 16; 38; 43] 
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Тема  26.  Підстави для застосування банкрутства  

Економічний фактор як підстава застосування банкрутства. Склад 
грошових зобов’язань. Підстави для порушення справи про банкрутство. 
Обставини, за яких боржник зобов’язаний звернутися до господарського 
суду із заявою про порушення справи про банкрутство. Безспірні вимоги 
кредиторів: поняття та зміст.  

Література [13; 16; 59] 

Тема  27.  Провадження у справах про банкрутство 

Господарський суд — орган правосуддя у господарських відносинах. 
Підвідомчість справ господарським судам. Стадії провадження у спра-
вах про банкрутство. Процесуальний порядок провадження на окремих 
стадіях у справах про банкрутство. Компетенція зборів кредиторів. Пра-
вові наслідки винесення ухвали про санацію. Правовий статус керуючо-
го санацією. Зміст плану санації. Ухвала і випадки відхилення плану са-
нації. Умови, за яких господарський суд припиняє провадження у справі 
про банкрутство. 

Література [13; 16; 43] 

Тема  28.  Ліквідаційна процедура 

Підстави для прийняття постанови про визнання боржника банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури. Строки ліквідаційної процеду-
ри. Наслідки визнання боржника банкрутом. Повноваження ліквідатора. 
Склад ліквідаційної комісії. Інвентаризація й оцінка майна банкрута. 
Черговість задоволення вимог кредиторів. Правові наслідки розрахунків 
з кредиторами.  

Література [13; 16; 38] 

Тема  29.  Мирова угода 

Поняття мирової угоди. Укладання мирової угоди. Наслідки затвер-
дження мирової угоди. Підстави визнання мирової угоди недійсною. На-
слідки визнання мирової угоди недійсною. Підстави для розірвання ми-
рової угоди. 

Література [13; 16]  
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Розділ ІХ. Правові засади державного регулювання  
підприємницької діяльності 

Тема  30.  Правове регулювання цін та ціноутворення 

Поняття ціни. Функції ціни. Політика ціноутворення. Види цін і по-
рядок їх встановлення. Правове регулювання контролю за дотриманням 
дисципліни цін та відповідальність за її порушення.  

Література [1; 21; 22; 26; 32; 41; 42] 

Тема 31. Правові засади захисту економічної конкуренції в Україні 

Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень 
законодавства про економічну конкуренцію. Правові основи розвитку 
конкуренції та запобігання монополізму у сфері підприємницької діяль-
ності. Обмеження й регулювання діяльності монополій. Державний кон-
троль за дотриманням антимонопольного законодавства України. Дер-
жавне регулювання природних монополій. Антимонопольний комітет 
України, його структура і компетенція. Контроль за концентрацією 
суб’єктів господарювання. Відповідальність за порушення законодавст-
ва про захист економічної конкуренції. Розгляд справ про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції. 

Література [1; 5; 10; 13; 14; 16]  

Тема  32.  Правове регулювання оренди державного  
та комунального майна 

Поняття договору оренди. Об’єкти оренди. Суб’єкти оренди (сторони 
в договорі оренди). Порядок укладання договору оренди, його нормати-
вне регулювання. Умови договору оренди. Припинення договору орен-
ди. Правове регулювання лізингових операцій в Україні.  

Література [1; 4; 7; 12] 

Тема  33.  Правові засади приватизації державного  
та комунального майна 

Принципи державно-правового регулювання процесів приватизації. 
Система прямого й опосередкованого контролю за здійсненням про-

цесів приватизації. 
Антимонопольні вимоги при здійсненні приватизації. Поняття при-

ватизації державного та комунального майна. Правове регулювання 
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приватизації державного майна. Державна програма приватизації: при-
значення, зміст, порядок і форма затвердження. 

Державні органи приватизації, їх правове становище. Порядок і ме-
ханізм приватизації. Особливості приватизації в окремих сферах еконо-
міки. 

Державне управління при приватизації державного майна. Корпора-
тивне управління: поняття та правове закріплення. Особливості корпо-
ративного управління частками державного майна. 

Управління майном, що перебуває у державній власності. Договір на 
управління державним майном. Порядок проведення конкурсу на визна-
чення уповноваженої особи для виконання функцій управління. Відпові-
дальність уповноваженої особи. 

Література [1; 4; 12] 

Тема  34.  Правове регулювання діяльності транспорту 

Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України. За-
конодавство про транспорт. Правове становище транспортних організа-
цій. Транспортні господарські договори.  

Література [1; 4; 13; 25; 40; 43] 

Тема  35.  Правове регулювання банківської діяльності 

Функції Національного банку України. Загальні принципи банківсь-
кої діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідаль-
ність за порушення банківського законодавства, банківський нагляд. 

Правова основа діяльності Національного банку України. Керівні ор-
гани Національного банку. Організаційні основи та структура Націона-
льного банку. Засоби та методи грошово-кредитної політики. Управлін-
ня готівковим грошовим обігом. Регулювання розрахунків. Повнова-
ження у сфері валютного регулювання. 

Література [1; 14; 22; 25; 32; 33] 

Тема  36.  Правове регулювання ринку цінних паперів 

Законодавство України про фондову біржу. Реєстрація цінних папе-
рів. Проблемні питання та перспективи розвитку фондового ринку в 
Україні. 

Контроль за діяльністю фондових бірж з боку Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Правове становище, мета діяльності 
та повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
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ку. Особливості державного регулювання при створенні фондової біржі 
та припиненні її діяльності. 

Уповноважені особи Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку. Порядок накладення штрафів за порушення юридичними осо-
бами правил діяльності на ринку цінних паперів. 

Література [1; 13; 17; 21; 22; 25] 

Розділ Х. Господарська зовнішньоекономічна діяльність 

Тема  37.  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Принципи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. 

Міжнародно-правові документи, що регулюють зовнішньоекономіч-
ну діяльність. 

Уповноважені державні органи у сфері регулювання зовнішньо-
економічної діяльності. 

Суб’єкти державного впливу, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність. 

Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльнос-
ті. Ліцензування та квотування як основні засоби забезпечення режиму 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливості адміністративної відповідальності суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності. 

Державне регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Література [1–4; 8–13; 17; 22; 31; 44–47] 

Тема  38.  Правовий режим іноземних інвестицій 

Правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності: 
правова регламентація. Здійснення інвестицій іноземними інвесторами в 
Україні. Форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії за-
хисту іноземних інвестицій. Державна реєстрація іноземних інвестицій.  

Література [8–13; 17; 22; 31; 44–47] 

Тема  39.  Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної  
діяльності  

Правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон, порядок їх 
створення. Правове регулювання вільних економічних зон та управління 
ними. Особливості правового регулювання господарської діяльності у 
вільних економічних зонах. Порядок ліквідації  
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вільних економічних зон. Особливості правового режиму здійснення ін-
вестиційної діяльності у вільних економічних зонах. 

Література [8; 9; 13; 17; 22; 31; 44–47] 

Розділ ХІ. Захист прав і законних інтересів суб’єктів  
підприємницької діяльності 

Тема  40.  Правове становище господарських судів 

Правова природа господарського суду. Завдання господарського су-
ду. Організація господарських судів в Україні. Правове становище та 
компетенція Вищого господарського суду.  

Література [1–4; 7; 31; 32–35; 40] 

Тема  41.  Підвідомчість справ господарським судам.  
Підсудність справ 

Ознаки підвідомчості господарських справ. Розмежування компетен-
ції господарських судів щодо розгляду господарських справ. Родова і 
територіальна ознаки здійснення розгляду господарських справ госпо-
дарськими судами відповідно їх компетенції.  

Література [7; 40; 31; 32–35] 

Тема  42.  Досудове врегулювання господарських спорів 

Поняття досудового врегулювання господарських спорів. Загальний 
та спеціальний порядок досудового врегулювання господарських спорів.  

Література [1–4; 7; 40; 31; 32–35] 

Тема  43.  Вирішення спорів господарським судом 

Стадії розгляду господарських справ і вирішення господарських спо-
рів господарським судом. Порушення справи. Вирішення господарсько-
го спору. Зупинення і припинення провадження. Залишення позову без 
розгляду. Повернення позову. Прийняття рішення. Ухвала. Виконання 
рішення господарського суду. Перевірка рішень, ухвал, постанов у по-
рядку нагляду.  

Література [7] 
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Розділ ХІІ. Юридична відповідальність за правопорушення  
 у підприємницькій діяльності 

Тема  44.  Адміністративна відповідальність 

Поняття та види правопорушень. 
Адміністративні правопорушення як підстава для адміністративної 

відповідальності. Види правопорушень. Органи, що накладають адмініс-
тративні стягнення. Суб’єкти адміністративної відповідальності. Юри-
дичні особи як суб’єкти адміністративної відповідальності (правові про-
блеми). 

Адміністративні штрафи як вид господарсько-правових санкцій: по-
няття, сфера застосування, форми, механізм реалізації. 

Адміністративно-правові санкції, підстави та порядок їх застосуван-
ня. Порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери то-
ргівлі, громадського харчування і послуг, які систематично реалізують 
недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, 
умови зберігання і транспортування товарів. По-рядок вилучення неякі-
сних товарів, документів та інших предметів. Порядок прийняття рі-
шень, уповноважені органи та їх посадові особи. Порядок припинення 
(заборони) господарюючими суб’єктами відвантаження, реалізації (про-
дажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не 
відповідають вимогам нормативних документів. 

Порядок накладення стягнень за порушення законодавства на госпо-
дарюючі суб’єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, а 
також на окремих підприємців. 

Література [1; 5; 16] 

Тема  45.  Кримінальна відповідальність  

Злочини у сфері господарської діяльності, їх класифікація. Види 
кримінальної відповідальності. Кримінальні санкції, підстави та порядок 
їх застосування.  

Література [1; 6] 
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ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Тема: Поняття, предмет, принципи господарського права 

1. Поняття, предмет, метод господарського законодавства. 
2. Особливості господарського законодавства. 
3. Види господарсько-правових норм. 
4. Система комерційного законодавства. 

Література [1–55] 

Тема: Суб’єкти господарського права 

1. Поняття й ознаки суб’єкта господарського права. 
2. Види суб’єктів господарського права. 
3. Фізичні особи як суб’єкти господарського права. 
4. Юридичні особи як суб’єкти господарського права. 
5. Організаційно-правові форми здійснення підприємницької діяльно-

сті. 
Література [1; 12–14; 20; 25]  

Тема: Правове становище підприємства 

1. Поняття й ознаки підприємства. 
2. Види підприємств. 
3. Компетенція підприємств. 
4. Правове становище державного підприємства. 
5. Правове становище казенного підприємства. 
6. Правове становище орендного підприємства. 

Література [13; 25] 

Тема: Правове становище господарських товариств 

1. Поняття та правові основи діяльності господарських товариств. 
2. Особливості правового становища акціонерних товариств. 
3. Особливості правового становища товариств з обмеженою відпові-

дальністю і товариств з додатковою відповідальністю. 
4. Особливості правового становища повних товариств. 
5. Особливості правового становища командитних товариств. 

Література [12–14]  
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Тема: Порядок створення та державна реєстрація суб’єктів  
підприємницької діяльності 

1. Нормативні документи, що регулюють порядок державної реєстра-
ції суб’єктів підприємницької діяльності.  

2. Порядок та етапи створення юридичної особи.  
3. Особливості реєстрації суб’єктів підприємництва без створення 

юридичної особи. 
4. Особливості реєстрації юридичних осіб — суб’єктів підприємниць-

кої діяльності. 
5. Документи, необхідні для державної реєстрації.  
6. Підстави і порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяль-

ності.  
7. Поняття, порядок здійснення та наслідки скасування державної ре-

єстрації суб’єкта підприємницької діяльності.  
Література [10–13; 27; 28] 

Тема: Припинення діяльності суб’єктів підприємництва 

1. Випадки припинення діяльності суб’єктів підприємництва. 
2. Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності та її форми.  
3. Ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності, порядок її здійс-

нення.  
4. Банкрутство юридичної особи як особлива підстава припинення дія-

льності суб’єктів підприємництва. 
Література [13; 16; 27; 28]  

Тема: Майнова основа господарювання 

1. Право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні. Види 
власності. Форми власності.  

2. Підстави набуття та припинення права власності.  
3. Майно та майнові права суб’єктів підприємництва. 
4. Вклади учасників та засновників. Статутний фонд. Правовий режим 

майна суб’єктів підприємництва.  
Література [1–4; 10–13; 37; 38; 42; 48; 66] 

Тема: Загальні положення про господарські зобов’язання 

1. Поняття, ознаки та підстави виникнення господарського зо-
бов’язання.  
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2. Поняття й умови договору. Порядок укладання господарських дого-
ворів, їх зміни та розірвання. Способи укладання господарського 
договору.  

3. Зміст та форма господарського договору. Види господарських дого-
ворів.  

4. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення виконання зо-
бов’язань. Окремі види зобов’язань. Відповідальність за порушення 
договірних зобов’язань. 

Література [4; 7; 16; 50; 55; 61]  

Тема: Господарська зовнішньоекономічна діяльність 

1. Поняття, принципи і види зовнішньоекономічної діяльності. 
2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.  
3. Спеціальні вимоги щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльно-

сті. Ліцензування та квотування. 
4. Зовнішньоекономічний договір: поняття і види, зміст, форма, поря-

док укладання, зміни та розірвання.  
Література [1–4; 8–13; 17; 22; 31; 44–47] 

Тема: Загальні засади регулювання підприємницької діяльності 

1. Напрямки державної політики щодо правового регулювання підпри-
ємницької діяльності. 

2. Принципи державного регулювання підприємницької діяльності. 
Правові наслідки прийняття органами державної влади та управлін-
ня неправомірних актів, що порушують законні інтереси підприєм-
ництва.  

3. Податкове регулювання підприємницької діяльності.  
4. Особливості державного регулювання захисту прав споживачів. 

Література [1–3; 5; 20; 21; 25; 26]  

Тема: Захист прав і законних інтересів суб’єктів  
підприємницької діяльності 

1. Судовий захист прав підприємців. Розмежування підвідомчості 
справ у сфері правового захисту підприємців судами загальної ком-
петенції та арбітражними судами. 

2. Порядок розгляду та категорії справ, що розглядаються загальними 
судами за позовами підприємців. 
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3. Особливості захисту прав підприємців арбітражними судами. 
Література [1–4; 7; 32; 33–36; 41] 

Тема: Юридична відповідальність за правопорушення у сфері під-
приємницької діяльності 

1. Судовий захист прав підприємців. 
2. Принципи та підстави відповідальності. 
3. Відповідальність у господарському праві.  
4. Адміністративна та кримінальна відповідальність 

Література [1; 4–7; 59–61] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Контрольна робота обов’язково має починатися із вступу обсягом до 
двох сторінок, де розкривається суть і значення теми. Далі — основна 
частина, в якій розглядаються два-три питання теми, подається аналіз 
чинних норм права з використанням практичного досвіду, висловлю-
ються зауваження і рекомендації. Насамкінець — висновки, де в конце-
нтрованій формі на двох сторінках слід подати і обгрунтувати пропози-
ції й рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства або тео-
ретичних положень, розглянутих у контрольній роботі. Необхідно також 
навести список використаних джерел, належним чином оформити титу-
льну сторінку, підписати роботу, зазначивши дату виконання, і у визна-
чений термін подати на перевірку.  

Тему контрольної роботи студент вибирає за останньою цифрою но-
мера своєї залікової книжки. Скажімо, якщо ця цифра “5”, то відповідно 
треба вибрати тему 5.  

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Правове становище підприємств. 
2. Основні правові форми реалізації економічних відносин в Україні. 
3. Правове регулювання права приватної власності в Україні. 
4. Правове регулювання орендних відносин у законодавстві України. 
5. Способи забезпечення виконання зобов’язання як гарантія захисту 

прав і законних інтересів учасників договірних відносин. 
6. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності. 
7. Господарський договір у ринкових умовах України. 
8. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення при 

здійсненні комерційної діяльності. 
9. Правове становище комерційних банків України. 

10. Розгляд спорів, пов’язаних з виконанням господарських договорів. 
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КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ 

1. Предмет господарського права. 
2. Методи господарського права. 
3. Основні принципи господарського права. 
4. Джерела господарського законодавства. 
5. Система господарського законодавства. 
6. Напрямки вдосконалення господарського законодавства. 
7. Поняття підприємницької діяльності, її ознаки та принципи. 
8. Правове положення підприємств. 
9. Суб’єкти підприємництва: поняття та види.  

10. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. 
11. Документи, необхідні для державної реєстрації суб’єктів підприєм-

ництва: поняття, види, зміст.  
12. Правовий режим майна підприємств. 
13. Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності. 
14. Правове регулювання підприємницької діяльності без створення 

юридичної особи. 
15. Правове становище державних підприємств. 
16. Правове становище казенного підприємства. 
17. Правове становище орендних підприємств. 
18. Види підприємств за формами власності. 
19. Господарські товариства як суб’єкти підприємницької діяльності 

(поняття та види). 
20. Акціонерне товариство відкритого та закритого типу: порівняльна 

характеристика. 
21. Порядок створення акціонерного товариства. 
22. Товариство з обмеженою відповідальністю: правове становище. 
23. Правове становище повних товариств.  
24. Особливості правового становища товариств з додатковою відпові-

дальністю. 
25. Об’єднання підприємств, їх види та правовий статус.  
26. Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької дія-

льності. 
27. Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.  
28. Ліквідація суб’єктів підприємницької діяльності. 
29. Банкрутство: його поняття, суб’єкти банкрутства, підстави застосу-

вання. 
30. Способи відновлення платоспроможності боржника. 
31. Санація як спосіб відновлення платоспроможності боржника. 
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32. Провадження у справах про банкрутство. 
33. Наслідки визнання боржника банкрутом. 
34. Особливості правового режиму щодо майна державних підпри-

ємств. 
35. Майно і майнові права в господарському товаристві. 
36. Акція: поняття та юридичне значення. 
37. Правовий режим дивідендів. 
38. Управління акціонерним товариством. 
39. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття і правове ста-

новище. 
40. Повне товариство: поняття і правове становище. 
41. Правове становище учасників повного товариства. 
42. Правове становище командитного товариства. 
43. Правове становище виробничого кооперативу. 
44. Господарські об’єднання: поняття, види, правове становище. 
45. Поняття і правове становище промислово-фінансових груп. 
46. Відносини власності та право власності в економіці України. 
47. Право державної власності в економіці України та форми його реа-

лізації. 
48. Право приватної власності в економіці України та форми його реа-

лізації. 
49. Право комунальної власності в економіці України та форми його 

реалізації. 
50. Право повного господарського відання. 
51. Право оперативного управління. 
52. Правовий режим основних фондів і обігових коштів. 
53. Правовий режим нематеріальних активів і спеціальних фондів під-

приємства. 
54. Господарський договір: поняття й ознаки. 
55. Функції господарського договору. 
56. Класифікація господарських договорів. 
57. Види господарсько-правових санкцій. 
58. Види господарсько-правової відповідальності. 
59. Порядок укладання господарських договорів. 
60. Зміст господарського договору. 
61. Форма господарського договору. 
62. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 
63. Підстави господарсько-правової відповідальності. 
64. Виконання господарських договорів.  
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65. Функції відповідальності в господарському праві. 
66. Поняття відповідальності в господарському праві. 
67. Відшкодування збитків як вид господарсько-правової відповідаль-

ності. 
68. Господарсько-адміністративні штрафи. 
69. Господарсько-оперативні санкції. 
70. Господарсько-організаційні санкції. 
71. Планово-госпрозрахункові санкції. 
72. Конфіскація як вид господарсько-правових санкцій. 
73. Поняття банкрутства.  
74. Суб’єкт банкрутства. 
75. Кредитори у справі про банкрутство. 
76. Підстави застосування банкрутства. 
77. Провадження у справах про банкрутство. 
78. Санація у справі про банкрутство. 
79. Наслідки визнання боржника банкрутом. 
80. Припинення справи про банкрутство. 
81. Зловживання монопольним становищем.  
82. Дискримінація підприємців органами влади та управління. 
83. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
84. Правове становище антимонопольних органів. 
85. Поняття і принципи приватизації державного майна. 
86. Правове регулювання приватизації державного майна. 
87. Державна програма приватизації. 
88. Учасники приватизації. 
89. Державні органи приватизації. 
90. Порядок приватизації державного майна. 
91. Способи приватизації. 
92. Біржові угоди: поняття, види, порядок укладання. 
93. Поняття і види бірж. 
94. Правове становище товарної біржі. 
95. Правила біржової торгівлі. 
96. Правове становище фондової біржі. 
97. Поняття зовнішньоекономічної діяльності. 
98. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
99. Поняття іноземних інвестицій. 

100. Форми іноземних інвестицій. 
101. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями. 
102. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів. 
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103. Поняття і види вільних економічних зон. 
104. Порядок створення та ліквідації вільних економічних зон. 
105. Особливості правового регулювання господарської діяльності у ві-

льних економічних зонах. 
106. Поняття промислової власності, його законодавче регулювання. 
107. Охорона прав на винаходи та корисні моделі.  
108. Охорона прав на знаки для товарів і послуг. 
109. Ліцензійні договори. 
110. Основні типи цінних паперів, їх характеристика. 
111. Особливості створення та припинення діяльності фондових бірж. 
112. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 
113. Правовий режим іноземного інвестування. 
114. Поняття, види та функції господарських договорів. 
115. Зміст господарського договору, істотні умови, форма та порядок 

укладання. 
116. Способи забезпечення виконання договірних зобов’язань. 
117. Порядок зміни та розірвання господарського договору. 
118. Договір купівлі-продажу, його види.  
119. Особливості договору роздрібної купівлі-продажу. 
120. Особливості оптової торгівлі.  
121. Правовий статус товарних бірж. 
122. Біржові угоди. 
123. Порядок укладання договору поставки. 
124. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов 

договору поставки. 
125. Правове регулювання бартерного договору. 
126. Правове регулювання договору оренди. 
127. Особливості оренди державного і комунального майна. 
128. Загальна характеристика договору лізингу. 
129. Правове регулювання лізингових операцій. 
130. Правове регулювання транспортних договорів. 
131. Загальна характеристика договору перевезення вантажу. 
132. Відповідальність за порушення умов договору перевезення ванта-

жу. 
133. Загальна характеристика договору комісії. 
134. Загальна характеристика договору доручення. 
135. Поняття недобросовісної конкуренції. 
136. Поняття економічної конкуренції. 
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137. Відповідальність за порушення законодавства про захист від не-
добросовісної конкуренції.  

138. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законо-
давства. 

139. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 
140. Правове регулювання захисту прав споживачів. 
141. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист 

прав споживачів. 
142. Стандартизація і сертифікація. 
143. Господарський суд, принципи його організації і діяльності. 
144. Досудовий порядок урегулювання господарських спорів. 
145. Підвідомчість і підсудність спорів господарським судам. 
146. Порядок розгляду спорів господарськими судами. 
147. Виконання рішень господарських судів. 
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