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1. Анотація до 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 цілі 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. Результати навчання (компетентності) 

Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 

знати : 

 проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері господарських 

правовідносин; 

 діюче господарське законодавство; 

 основні положення правового статусу суб’єктів господарювання; 

 способи захисту прав і законних інтересів учасників відносин у сфері 

господарювання; 

 основні положення господарського речового, зобов’язального та договірного 

права; 

 загальні засади господарсько-правової відповідальності; 

 особливості правового регулювання окремих видів господарської діяльності; 

 шляхи гармонізації господарського законодавства з цивільним правом, з 

міжнародним правом в сфері господарювання, правом Європейського Союзу. 

 

вміти : 

 порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулюють відносини з 

приводу безпосереднього здійснення чи управління господарською діяльністю; 

 правильно тлумачити і застосовувати на практиці норми господарського 

законодавства; 

 узагальнювати практику реалізації норм господарського права та робити 

відповідні висновки; 

 застосовувати знання та навички, набуті при вивченні теоретичного матеріалу з 

господарського права до конкретних ситуацій, що складаються в процесі організації та 

здійснення господарської діяльності; 

 визначати межі можливого використання набутих знань із господарського 

права у процесі право творення в Україні. 

4. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 90 

семінарські заняття / 

практичні  
50 

самостійна робота 220 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

5,6 081 Право 3 Нормативна 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальна частина. Особливості правового статусу суб’єктів 

господарювання 

Тема № 1. Господарська діяльність: поняття та правова 

характеристика. Підприємництво як вид господарської 

діяльності 

 

4 

 

2 

6 

Тема № 2. Поняття, метод, система господарського права - 2 6 



як галузі права, науки та навчальної дисципліни. 

Господарські правовідносини. Джерела господарського 

права 

- 

Тема № 3. Правові основи державного впливу на 

економіку та господарську діяльність 

 

4 

2 6 

Тема № 4. Загальна характеристика суб’єктів 

господарського права - учасників відносин у сфері 

господарювання 

4 2 6 

Тема № 5. Правове становище підприємств 4 2 6 

Тема № 6. Правове становище господарських товариств. 

Види господарських товариств та їх особливості. 

4 2 6 

Тема № 7. Правовий статус кооперативів. 4 2 6 

Тема № 8. Господарські об’єднання та органи 

господарського керівництва. Правове становище інших 

суб’єктів господарювання 

4 2 6 

Тема № 9. Правовий режим майна суб’єктів 

господарювання 

4 2 6 

Модуль ІІ. Господарські зобов’язання та договори 

Тема № 10. Загальні положення про зобов’язання у сфері 

господарювання  

 

- 

2 6 

Тема № 11. Правова характеристика господарських 

договорів (поняття, ознаки, функції, динаміка) 

4 2 6 

Тема № 12. Правова характеристика окремих видів 

договорів у сфері господарювання  

4 2 6 

Тема № 13. Основні засади господарсько-правової 

відповідальності  

4 2 6 

Тема № 14. Обмеження монополізму та захист суб’єктів 

господарювання від недобросовісної конкуренції  

4 2 6 

Тема №15. Правове регулювання цін та ціноутворення  4 2 6 

Тема № 16. Комерційний розрахунок та банкрутство в 

господарській діяльності  

4 2 6 

Модуль ІІІ. Спеціальна частина. Правове регулювання окремих видів 

господарської діяльності 

Тема № 17. Правове регулювання біржової діяльності   4 2 6 

Тема № 18. Правове регулювання комерційного 

посередництва у сфері господарювання (агентські 

відносини)  

4 2  

8 

Тема № 19. Правове регулювання фінансової діяльності. 

Посередництво у здійсненні операцій з цінними 

паперами.  

4 2  

8 

Тема № 20. Інвестиційна діяльність та особливості її 

правового регулювання.  

4 2  

8 

Тема № 21. Правовий режим іноземних інвестицій  4 2 8 

Тема № 22. Інноваційна діяльність в сфері 

господарювання  

4 2 8 

Тема № 23. Використання у підприємницькій діяльності 

прав інших суб’єктів господарювання (комерційна 

концесія) 

4 2  

8 

Тема № 24. Загальні засади правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

4 2  

8 

Тема № 25. Правове регулювання спеціальних режимів 4 2 8 



господарювання 

ЗАГ.: 90 50 220 

5. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами заочної форми обов’язкової домашньої письмової 

контрольної роботи. 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення. 

Відвідування занять 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  
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