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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою викладання дисципліни “Господарське законодавство” 
є сприяння засвоєнню студентами фундаментальних знань щодо 
господарських правовідносин, формування умінь та навичок засто-
совувати набуті знання у правозастосовчій практиці; сприяння під-
несенню методологічної культури, інтенсифікації творчих зусиль 
студентства, розвитку їхньої пізнавальної діяльності, актуалізації 
знань; формування у студентів наукового світогляду, правничого 
мислення, правосвідомості, правничої культури, моральних та інших 
якостей фахівця.

Завданням дисципліни “Господарське законодавство” є засвоєння 
фундаментальних знань щодо господарських правовідносин; набут-
тя умінь та навичок застосовувати ці знання; оволодіння способами  
творчої діяльності, формування здатності мислити самостійно, опи-
раючись на власну освітню рефлекцію, яка забезпечується належною 
методологічною культурою.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 
знати:

• коло суспільних відносин, що регулюються господарським пра-
вом;

• чинне господарське законодавство та практику його застосу-
вання.

Студент повинен уміти:
• орієнтуватися в системі джерел господарського законодавства 

України; 
• аналізувати, узагальнювати та правильно застосовувати норми 

господарського законодавства України в практичній діяльності, 
роз’яснювати їх зміст іншим; 

• розрізняти відносини, що регулюються господарським правом 
України, від правовідносин, які регулюються іншими галузями 
права; 

• застосувати на практиці норми правових актів;  
• користуватися джерелами права та тлумаченням норм права, 

коментарями при вирішенні господарських спорів; 
• складати і оформлювати документи правничого характеру з го-

сподарських правовідносин; 
• підбирати літературу стосовно теми заняття, складати конспек-

ти і тези виступів, робити правову інформацію; 
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• логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово, аргу-
ментовано) викладати правничий матеріал, застосовуючи знан-
ня з різних джерел та галузей права; користуватися правовою 
термінологією щодо господарського законодавства; 

• застосовувати правові знання з господарського права для оцінки 
юридичних фактів, обґрунтувати їх правову оцінку; 

• приймати обґрунтовані рішення щодо реалізації норм господар-
ського права у практичній діяльності; 

• керуватись у практичній діяльності та поведінці правовими 
знаннями і переконаннями, брати участь у правовому вихованні 
населення.

Змістові модулі
Змістовний модуль І. Господарське право в системі права України.
Змістовний модуль ІІ. Правове становище окремих суб’єктів гос-

подарювання.
Змістовний модуль ІІІ. Зобов’язальні правовідносини та особли-

вості правового регулювання окремих видів здійснення господар-
ської діяльності.

Міжпредметні зв’язки: дисципліну “Господарське законодавство” 
студенти вивчають після засвоєння навчальних дисциплін “Право-
знавство”, “Комерційне право” та “Підприємницьке право”.
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МАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО”

№ 
п/п

Назва змістового модуля і теми

1
2
3
4

5
6
7

Змістовий модуль І. Господарське право в системі права України
Предмет, метод і система господарського права
Господарська діяльність як об’єкт правового регулювання
Господарське законодавство як джерело господарського права
Державне регулювання господарської діяльності як форма охорони 
публічних інтересів в умовах змішаної економіки
Загальні положення про суб’єктів господарського права
Створення суб’єктів господарського права 
Припинення діяльності суб’єктів господарювання

8
9

10
11
12

Змістовий модуль ІІ. Правове становище окремих суб’єктів гос-
подарювання
Правове становище підприємств
Правове становище об’єднань підприємств та органів господарсько-
го керівництва
Правове становище господарських товариств
Правовий режим майна суб’єктів господарювання
Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника 
чи визнання його банкрутом

13
14
15
16
17
18
19
20

Змістовий модуль ІІІ. Зобов’язальні правовідносини та особли-
вості правового регулювання окремих видів здійснення госпо-
дарської діяльності
Господарські зобов’язання
Відповідальність у господарських правовідносинах
Правові засади захисту економічної конкуренції
Правове регулювання біржової діяльності
Правове регулювання фінансової діяльності
Правове регулювання інвестиційної діяльності
Правові засади аудиту, бухгалтерського обліку та звітності
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Разом годин: 81



6

ЗМІСТ 
дисципліни 

“ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО”

Змістовий модуль І. Господарське право в системі права України

Тема 1. Предмет, метод і система господарського права
1. Господарські відносини як предмет господарського права: по-

няття, особливість та характерні ознаки. 
2. Класифікація видів господарських правовідносин.
3. Принципи методи та типи господарсько-правового регулювання. 
4. Господарське право як галузь права, як правова наука, як нав-

чальна дисципліна. 
5. Вчення про правову роботу в народному господарстві.

Література [2; 10; 25; 79; 80; 83; 94; 89; 99; 116]

Тема 2. Господарська діяльність як об’єкт правового 
регулювання

1. Поняття та характерні риси (ознаки) господарської діяльності. 
2. Види господарської діяльності. 
3. Поняття та характерні ознаки підприємницької діяльності. 
4. Поняття та характерні ознаки некомерційного господарювання.
5. Господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів.

Література [1—2; 26; 33; 47; 57; 88; 86; 111]

Тема 3. Господарське законодавство як джерело 
господарського права

1. Поняття, ознаки, цілі та функції господарського законодавства. 
2. Система (структура) господарського законодавства органів дер-

жавної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та 
органів господарського управління та контролю. Господарсько-
правові норми: структура і види. 

3. Роль судової практики в удосконаленні господарського законо-
давства

Література [1—3; 31; 59—60; 62; 71—75; 88; 89; 92; 101; 102]

Тема 4. Державне регулювання господарської діяльності як 
форма охорони публічних інтересів в умовах змішаної 
економіки

1. Поняття та об’єктивна зумовленість державного регулюван-
ня господарської діяльності. Господарська компетенція органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 
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2. Форми та методи державного регулювання. 
3. Державне замовлення як особлива форма державного регулю-

вання. 
4. Органи, які здійснюють контроль за фінансово-господарською 

діяльністю суб’єктів господарювання: види та межі компетенції.
Література [1—2; 18; 35; 58; 63; 80; 83; 88]

Тема 5. Загальні положення про суб’єктів господарського 
права

1. Суб’єкти господарського права: поняття, класифікація, права та 
обов’язки.

2. Обмежувачі в діяльності суб’єктів господарювання.
3. Господарські організації як суб’єкти господарського права.
4. Громадяни як суб’єкти господарського права.
5. Структурні підрозділи як суб’єкти господарського права.

Література [1—2; 29; 51; 61; 66—70; 81; 86; 88; 89; 94]

Тема 6. Створення суб’єктів господарського права
1. Порядок і основні етапи створення суб’єктів господарювання.
2. Поняття та правова природа установчих документів
3. Державна реєстрація суб’єктів господарювання: поняття, озна-

ки та принципи.
4. Державна реєстрація змін до установчих документів та відомос-

тей про фізичних осіб-підприємців. 
5. Спеціальні умови здійснення господарської діяльності: ліцен-

зування; патентування; вимоги щодо якості продукції, робіт та 
послуг.

Література [2; 9; 29; 46; 52—53; 86; 95]

Тема 7. Припинення діяльності суб’єктів господарювання
1. Поняття та способи припинення діяльності суб’єктів господа-

рювання.
2. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господа-

рювання.
3. Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів 

господарювання.
4. Тимчасове зупинення діяльності суб’єктів господарювання.

Література [2; 5; 17; 80; 83; 85; 88; 89]
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Змістовий модуль ІІ. Правове становище окремих суб’єктів 
господарювання 

Тема 8. Правове становище підприємств
1. Поняття та правова природа підприємств. 
2. Класифікація видів підприємств.
3. Організаційно-правові форми підприємств публічної форми 

власності. 
4. Підприємства колективної власності. 
5. Приватні підприємства.
6. Особливість господарської правосуб’єктності дочірніх підпри-

ємств.
Література [2; 33; 56; 80; 88—89; 94]

Тема 9. Правове становище об’єднань підприємств та органів 
господарського керівництва

1. Об’єднання підприємств (господарські об’єднання): поняття та 
особливості правосуб’єктності. Класифікація видів об’єднань 
підприємств. 

2. Поняття та особливості правового статусу промислово-фінан-
сових груп. 

3. Поняття асоційованих підприємств. 
4. Холдингові компанії. 
5. Правове становище господарських міністерств та комітетів.

 Література [2; 33; 37; 56; 61; 80; 88—89; 94]

Тема 10. Правове становище господарських товариств
1. Поняття та види господарських товариств.
2. Правове становище акціонерного товариства.
3. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю.
5. Правове становище повного товариства.
6. Правове становище командитного товариства та його учасни-ків.

Література [2; 16; 17; 80; 88—89; 93; 112]

Тема 11. Правовий режим майна суб’єктів господарювання
1. Поняття майна суб’єктів господарювання та його правового ре-

жиму.
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2. Правові титули майна суб’єктів господарювання.
3. Склад майна суб’єктів господарювання.
4. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарюван-

ня.
5. Правова регламентація приватизації державного та комуналь-

ного майна.
Література [2; 16; 33—34; 36; 45; 88—89; 100; 103; 108]

Тема 12. Правове регулювання відновлення платоспромож-
ності боржника чи визнання його банкрутом

1. Ознаки, завдання та принципи інституту банкрутства.
2. Предмет та методи інституту банкрутства.
3. Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушен-

ня провадження у справах про банкрутство. 
4. Правові інститути, що обслуговують провадження справ про 

банкрутство. 
5. Провадження у справі про банкрутство: стадії та строки і при-

значення.
Література [2; 13; 82; 88—89; 97]

Змістовий модуль ІІІ. Зобов’язальні правовідносини та 
особливості правового регулювання 
окремих видів здійснення господарської 
діяльності

Тема 13. Господарські зобов’язання
1. Загальні положення про господарські зобов’язання.
2. Поняття та ознаки господарського договору.
3. Порядок укладення господарського договору.
4. Зміст та форми господарського договору.
5. Способи забезпечення належного виконання господарського 

договору.
6. Порядок зміни і розірвання господарського договору.

Література [2—6; 22; 24; 28; 30; 42—44; 54; 88—89; 96;105]

Тема 14. Відповідальність у господарських правовідносинах
1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.
2. Класифікація господарсько-правових санкцій.
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3. Механізм реалізації господарсько-правових санкцій.
4. Форми господарсько-правової відповідальності.
5. Підстави господарсько-правової відповідальності

Література [2—6; 14; 22; 30; 42; 54; 80; 88—89; 96; 113]

Тема 15. Правові засади захисту економічної конкуренції
1. Правова природа підтримки конкуренції в Україні
2. Основні економіко-правові категорії конкурентного законо-

давства.
3. Система та елементи антимонопольного регулювання.
4. Класифікація порушень конкурентного законодавства.
5. Відповідальність за порушення конкурентного законодавства

Література [1; 39; 25; 88—89; 110; 111]

Тема 16. Правове регулювання біржової діяльності
1. Поняття біржової діяльності. Поняття та юридичні ознаки біржі.
2. Правове становище та класифікація товарних бірж.
3. Правове становище фондової біржі.
4. Організаційна структура бірж.
5. Правова характеристика біржових операцій.

Література [1–1; 40; 45; 88–91; 106]

Тема 17. Правове регулювання фінансової діяльності
1. Поняття та види фінансової діяльності суб’єктів господарю-

вання.
2. Поняття та структура банківської системи.
3. Способи та форми розрахунків між суб’єктами господарювання.
4. Правове регулювання обігу готівки.
5. Кредитування та кредити в господарській діяльності.

Література [2; 19; 20; 27, 67, 88—89]

Тема 18. Правове регулювання інвестиційної діяльності
1. Поняття та види інвестицій.
2. Поняття та види інвестиційної діяльності.
3. Поняття, зміст та види інвестиційних правовідносин.
4. Поняття та види інвестиційних договорів.
5. Особливості договору концесії як різновиду інвестиційних 

договорів.
Література [2; 7; 27; 51; 57; 67; 76; 88; 89]
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Тема 19. Правові засади аудиту, бухгалтерського обліку 
та звітності

1. Поняття та джерела правового регулювання бухгалтерського 
обліку.

2. Суб’єкти та об’єкти бухгалтерського обліку.
3. Принципи бухгалтерського обліку.
4. Бухгалтерська (фінансова) та статистична звітність (інформація).
5. Поняття та суб’єкти аудиторської діяльності.
6. Види аудиторських перевірок.

Література [2; 19; 20; 27; 54; 67; 88—89]

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності

1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, реалізація права на 

її здійснення.
3. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічних операцій.
4. Зовнішньоекономічні договори (контракти).
5. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Література [2; 26; 83; 86; 88; 89]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота, що передбачена навчальним планом, склада-

ється з теоретичного запитання та стосується того, що студент пови-
нен відповісти на запитання шляхом написання реферату. Реферат 
повинен обов’язково містити зміст за такою структурою: “Вступ”, де 
розкривається роль і значення теми; “Основна частина”, яка склада-
ється з двох чи трьох запитань. Розкриваючи запитання, необхідно 
показати знання з теми, дати аналіз чинних норм права з використан-
ням практичного досвіду, висловити конкретні осбисті зауваження і 
рекомендації щодо досліджуваної теми. Окремою частиною рефера-
тивної роботи є “Висновки”, де слід показати і, по можливості, об-
ґрунтувати пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення чинного 
законодавства або теоретичних положень за темою. Наприкінці необ-
хідно подати список використаних джерел. 

Студент має оформити належним чином титульну сторінку (від-
повідно до методичних вказівок щодо оформлення контрольних ро-
біт), підписати роботу, вказавши дату виконання, і в зазначені строки 
подати на перевірку. 
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Вибір варіанта контрольної роботи здійснюється за останньою 
цифрою залікової книжки. Якщо остання цифра залікової книжки 
“5”, то відповідно треба вибрати варіант “5”, і виконувати роботу у 
відповідності з вимогами, зазаначеними вище. 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
 1. Господарське право в системі права України.
 2. Предмет, метод і система господарського права. 
 3. Господарська діяльність як об’єкт правового регулювання.
 4. Господарське законодавство як джерело господарського права.
 5. Державне регулювання господарської діяльності як форма охо-

рони публічних інтересів в умовах змішаної економіки.
 6. Загальні положення про суб’єктів господарського права.
 7. Створення суб’єктів господарського права.
 8. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.
 9. Правове становище підприємств.
10. Правове становище окремих суб’єктів господарювання. 
11. Правове становище об’єднань підприємств та органів госпо-

дарського керівництва.
12. Правове становище господарських товариств.
13. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
14. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржни-

ка чи визнання його банкрутом.
15. Зобов’язальні правовідносини та особливості правового регулю-

вання окремих видів здійснення господарської діяльності.
16. Господарські зобов’язання.
17. Відповідальність у господарських правовідносинах.
18. Правові засади захисту економічної конкуренції.
19. Правове регулювання біржової діяльності.
20. Правове регулювання фінансової діяльності.
21. Правове регулювання інвестиційної діяльності.
22. Правові засади аудиту, бухгалтерського обліку та звітності.
23. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
24. Особливості управління господарською діяльністю у державно-

му секторі економіки.
25. Державне регулювання захисту прав суб’єктів господарювання 

та споживачів.
26. Правові засади охорони та захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів  господарювання.
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27. Види та підстави виконання господарських зобов’язань.
28. Юридична відповідальність суб’єктів господарювання за пору-

шення діючого законодавства. 
29. Поняття, види та організаційні форми підприємницької діяль-

ності.
30. Правові засади діяльності підприємств в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Поняття, особливість та характерні ознаки господарських від-
носин.

 2. Види господарських правовідносин.
 3. Принципи методи та типи господарсько-правового регулювання.
 4. Господарське право як галузь права, як правова наука, як нав-

чальна дисципліна. 
 5. Поняття та риси господарської діяльності.
 6. Види господарської діяльності.
 7. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності.
 8. Некомерційне господарювання як спосіб здійснення господар-

ської діяльності. 
 9. Господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів. 
10. Поняття та ознаки господарського законодавства. 
11. Співвідношення господарського права та господарського зако-

нодавства.
12. Система (структура) господарського законодавства.
13. Співвідношення та розмежування предметів регулювання ГКУ 

та ЦКУ.
14. Господарсько-правові норми: структура і види.
15. Роль судової практики в удосконаленні господарського законо-

давства.
16. Поняття та об’єктивна обумовленість державного регулювання 

господарської діяльності.
17. Форми та методи державного регулювання.
18. Правове регулювання держзамовлення як особливої форми дер-

жавного регулювання.
19. Характеристика органів, що здійснюють контроль за діяльністю 

суб’єктів господарювання.
20. Правова регламентація проведення перевірок діяльності суб’єк-

тів господарювання, зокрема фінансово-господарської.
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21. Суб’єкти господарського права: поняття, класифікація, права та 
обов’язки.

22. Обмежувачі в діяльності суб’єктів господарювання.
23. Господарські організації як суб’єкти господарського права. 
24. Громадяни як суб’єкти господарського права.
25. Структурні підрозділи як суб’єкти господарського права. 
26. Особливість правосуб’єктності дочірніх підприємств. 
27. Порядок і основні етапи створення суб’єктів господарювання.
28. Поняття та правова природа установчих документів.
29. Державна реєстрація суб’єктів господарювання: поняття, ознаки 

та принципи.
30. Державна реєстрація змін до установчих документів та відо-

мостей про фізичних осіб-підприємців. 
31. Спеціальні умови здійснення господарської діяльності: ліцен-

зування, патентування, дотримання законодавчих вимог щодо 
якості продукції, робіт та послуг.

32. Підстави, порядок та способи припинення діяльності суб’єктів 
господарювання.

33. Поняття та форми реорганізації суб’єктів господарювання.
34. Ліквідація як спосіб припинення діяльності суб’єктів господарю-

вання: добровільна та примусова.
35. Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів 

господарювання.
36. Загальний та спеціальний порядок ліквідації суб’єкта господа-

рювання.
37. Правова природа та ознаки підприємств.
38. Поняття та ознаки державного та казенного підприємства.
39. Поняття та характерні риси виробничого (сільськогосподарсько-

го) кооперативу.
40. Приватні підприємства та підприємства з іноземними інвести-

ціями (іноземне підприємство). 
41. Особливість господарської правосуб’єктності дочірніх підпри-

ємств. 
42. Господарські об’єднання: поняття та види.
43. Поняття та особливості правового статусу промислово-фінан-

сових груп.
44. Холдингова компанія як форма співробітництва в межах об’єд-

нання підприємств.
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45. Проста та вирішальна залежність між асоційованими підпри-
ємствами. 

46. Поняття, ознаки, функції та компетенція господарських мініс-
терств та комітетів. 

47. Правова природа та ознаки господарських товариств.
48. Особливості правового становища акціонерних товариств та їх 

види.
49. Порівняльно-правова характеристика товариства з обмеженою 

та додатковою відповідальністю. 
50. Порівняльно-правова характеристика повного та командитного 

товариства. 
51. Структура та джерела майна суб’єктів господарювання.
52. Правові титули майна суб’єктів господарювання: право власнос-

ті, право господарського відання, право оперативного управлін-
ня, право оперативного використання майна, господарська орен-
да (лізинг) майна.

53. Виробничі фонди (основні та оборотні) суб’єктів господарювання.
54. Спеціальні фонди та резерви суб’єктів господарювання. 
55. Особливості правового режиму готової продукції. 
56. Поняття неспроможності та банкрутства суб’єктів господарю-

вання.
57. Правова характеристика досудових та судових процедур інсти-

туту банкрутства.
58. Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення 

провадження у справах про банкрутство.
59. Порядок та наслідки порушення провадження.
60. Ліквідаційний процес.  
61. Значення черговості задоволення претензій кредиторів. 
62. Ознаки та функції господарського договору.
63. Способи укладення господарських договорів: традиційний та 

конкурентний.
64. Зміст та форми господарського договору.
65. Способи забезпечення належного виконання господарського до-

говору. 
66. Порядок зміни і розірвання господарського договору. 
67. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності.
68. Класифікація господарсько-правових санкцій.
69. Форми господарсько-правової відповідальності. 
70. Підстави господарсько-правової відповідальності. 
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71. Поняття, види та юридичні ознаки біржі.
72. Функції, права та обов’язки біржі.
73. Організація біржової торгівлі та її учасники.
74. Види біржових угод.
75. Порядок укладення і виконання біржових угод. 
76. Поняття та види фінансової діяльності суб’єктів господарю-

вання.
77. Поняття та структура банківської системи.
78. Правове регулювання обігу готівки. 
79. Кредитування та кредити в господарській діяльності. 
80. Поняття та види інвестицій.
81. Поняття та види інвестиційних договорів.
82. Особливості договору концесії як різновиду інвестиційних дого-

ворів
83. Поняття та джерела правового регулювання бухгалтерського 

обліку.
84. Принципи бухгалтерського обліку.
85. Поняття та суб’єкти аудиторської діяльності. 
86. Види аудиторських перевірок. 
87. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.
88. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, реалізація права на її 

здійснення.
89. Зовнішньоекономічні договори (контракти).
90. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
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