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Анотація курсу 

 
Навчальна дисципліна «Господарське право» складена відповідно до 

програми підготовки «бакалавр» за спеціальністю «Право». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правові акти, які 

регулюють суспільні відносини, що складаються в процесі організації та 

здійснення господарської діяльності.  

До предмету курсу входять такі основні елементи як: загальні засади 

господарської діяльності; суб’єкти господарювання; майнова основа 

господарювання; господарські зобов’язання; господарсько-правова 

відповідальність тощо. 

Вивчення програмного матеріалу вміщує використання міжпредметних 

зв’язків із спеціальними дисциплінами: теорією права і держави, 

конституційним правом, цивільним правом, адміністративним правом та 

іншими дисциплінами. 

Лекційні та семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, 

допомагають курсантам/студентам усвідомити його значення, обсяг і 

структуру, зміст окремих розділів і тем, надають змістовну, організаційну та 

методичну допомогу у самостійному їх вивченні, визначають найбільш 

складні теми та питання і допомагають їх засвоїти. 

Індивідуальна робота курсантів/студентів полягає у підготовці ними 

рефератів, передбачених планами практичних занять, у проведенні 

індивідуальних консультацій викладачами для студентів. 

Самостійна робота курсантів/студентів є невід’ємною складовою 

частиною навчального процесу. Основна мета самостійної роботи – 

засвоєння навчального матеріалу, передбаченого програмою курсу і не 

охопленого іншими видами занять – лекційними, семінарськими тощо. 

Самостійна робота курсантів/студентів сприяє розвитку у них юридичного 

мислення та формування правосвідомості, навичок цілеспрямованої 

самостійної роботи з нормативними актами та літературними джерелами, 

вміння на їх основі аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити 

власні висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного 

характеру. 

До переліків нормативно-правових актів і літератури включені чинні 

закони та підзаконні нормативні акти із зазначенням офіційного видання, де 

вони надруковані. При користуванні вказаними нормативними джерелами 

слід звертати увагу на те, що до переважної більшості з них періодично 

вносяться зміни та доповнення. Тому необхідно відшукувати останні редакції 

цих нормативних актів і використовувати саме їх. При цьому найзручніше 

користуватися будь-якою з існуючих електронних баз нормативно-правових 

актів 

Мета курсу 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Господарське права» є 
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надання знань щодо чинних норм права, які регулюють суспільні відносини, 

що виникають при організації та здійснення господарської діяльності, а 

також засвоєння та розуміння курсантами/студентами особливостей 

господарських відносин (господарсько-виробничих, організаційно-

господарських і внутрішньогосподарських) та розв’язання складних 

проблемних питань, що виникають у сфері господарювання. 

 

 

Тематичний план 

Назви тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всього  у тому числі всього  у тому числі 

л сем. пр. с. 

р. 

л п сем С. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Поняття, 

система і наука 

господарського 

права 

8 2 2 - 4 - - - - - 

Тема 2. Правові 

основи державного 

впливу на економіку 

та господарську 

діяльність 

8 2 2 - 4 - - - - - 

Тема 3. Легалізація 

та припинення 

господарської 

діяльності 

8 2 2 - 4 - - - - - 

Тема 4. Суб’єкти 

господарського 

права 

14 2 4 - 8 - - - - - 

Тема 5. Майнова 

основа 

господарювання 

8 2 2 - 4 - - - - - 

Тема 6. Господарські 

зобов’язання і 

договори 

14 2 4 - 8 - - - - - 

Тема 7. Захист 

економічної 

конкуренції 

12 2 4 - 6 - - - - - 

Тема 8. 

Господарсько-

правова 

відповідальність 

18 2 4 6 6 - - - - - 

Залік  

   Усього годин  90 16 24 6 44 - - - - - 
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Завдання до семінарів та практичних занять 

 

Семінарські заняття 

 Готуючись до семінарського заняття курсант/студент має підготувати 

конспект питань, що містяться в плані відповідної теми. Наявність конспекту 

всіх питань та особиста присутність курсанта/студента на занятті є 

запорукою успішної роботи та отримання балів (їх кількість залежить від 

вашої активності та якості підготовки). Відсутність конспекту або неповний 

конспект, навіть за умови присутності на семінарі, оцінюється в 0 балів. 

 

 

Плани семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. Поняття, система і наука господарського 

права 

 

Питання для обговорення: 

1. Історичні передумови становлення господарського 
права. Поняття господарського права. Італійський 

період розвитку господарського права. Французький 

період розвитку господарського права. Німецький 

період розвитку господарського права. Розвиток 

господарського права в першій половини ХХ ст.  

2. Предмет господарського права. Предмет 

господарсько-правового регулювання та його складові 

(суб’єктна і функціональна). Господарсько-правова 

діяльність.  

3. Види господарської діяльності. Поняття 

господарської діяльності. Особливості суспільно-

корисної діяльності. Господарська комерційна 

діяльність (підприємництво). Принципи господарської 

комерційної діяльності.  

4. Засади розмежування господарського права від 

інших галузей права. Розмежування господарського 

права і цивільного права. Розмежування 

господарського права і адміністративного права. 

Розмежування господарського права і трудового права. 

5. Доктринальні підходи до визначення 
господарського права. 

6. Методи господарсько-правового регулювання. 
Метод автономних рішень. Метод владних приписів. 

Метод рекомендацій. Метод координації. Метод 

рівного підпорядкування усіх учасників господарських 

2 
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відносин єдиному господарському порядку. 

Загальнодозвільний і зобов’язуючий методи. 

2. Тема 2. Правові основи державного впливу на 

економіку та господарську діяльність 
 

Питання для обговорення: 

1. Державне регулювання господарської діяльності. 

Обґрунтування необхідності державного регулювання 

господарської діяльності. 

2. Форми реалізації державою економічної політики. 
Поняття форми державного впливу на господарську 

діяльність. Економічна стратегія. Економічна тактика. 

Види форм державного впливу на господарську 

діяльність (планування, нормативне регулювання, 

контроль, нагляд, координація, формування звітності, 

інформаційне забезпечення суб’єктів господарських 

відноси, припинення правопорушень, відновлення 

правових розпоряджень, застосування стягнень). 

3. Методи державного впливу на господарську 

діяльність. Поняття методу державного впливу на 

господарську діяльність. Прямі методи державного 

впливу на господарську діяльність (державна 

реєстрація, перереєстрація і скасування державної 

реєстрації суб’єктів господарювання; державне 

замовлення; ліцензування, патентування і квотування 

господарської діяльності; ліцензування і квотування 

зовнішньоекономічної діяльності; технічне 

регулювання у сфері регулювання; атестація 

виробництва; валютні обмеження).  Непрямі методи 

державного впливу на господарську діяльність 

(встановлення податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів; підтримка добросовісної конкуренції; 

встановлення податкових пільг і преференцій; 

встановлення цін, валютних курсів і ставок 

рефінансування; утворення державних підприємства, 

установ і організацій, приватизація, націоналізація 

тощо). 

4. Планування та прогнозування господарської 
діяльності. Обгрунтування необхідності планування та 

прогнозування господарської діяльності. Авторитарне 

планування. Індикативне планування. 

5. Основні напрями економічної політики. 

Структурно-галузева політика. Інвестиційна політика. 

Амортизаційна політика. Політика інституційних 

2 
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перетворень. Цінова політика. Антимонопольно-

конкурентна політика. Бюджетна політика. Податкова 

політика. Грошово-кредитна політика. Валютна 

політика. Зовнішньоекономічна політика. Екологічна 

політика. Соціальна політика. 

6. Державний контроль і нагляд за господарською 

діяльністю. Сфера здійснення державного контролю 

за господарською діяльністю (стан і достовірність 

бухгалтерського обліку; додержання кредитних 

зобов’язань; додержання державних цін на продукцію і 

послуги; додержання антимонопольно-конкурентного 

законодавства; додержання законодавства про працю, 

за пожежною, екологічною, санітарно-гігієнічною 

безпекою; забезпечення якості і безпечності продукції; 

з питань економічної, технологічної і соціальної 

безпеки). 

3. Тема 3. Легалізація та припинення господарської 

діяльності  
Питання для обговорення: 

1. Легалізація та легітимація господарської 
діяльності. Поняття легалізації господарської 

діяльності. Основні стадії легалізації господарської 

діяльності. Поняття легітимації господарської 

діяльності. 

2. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. 
Поняття і правове значення державної реєстрації 

суб’єктів господарювання. Процедура державної 

реєстрації суб’єктів господарювання. Особи, які 

здійснюють державну реєстрацію суб’єктів 

господарювання. Документи, які подаються для 

державної реєстрації суб’єктів господарювання. 

3. Державна реєстрація припинення суб’єктів 
господарювання. Підстава для державної реєстрації 

припинення суб’єктів господарювання. Документи, які 

подаються для державної реєстрації припинення 

суб’єктів господарювання. 

4. Дозвільна система у сфері господарської діяльності. 
Завдання дозвільної системи. Правове регулювання 

дозвільної системи. 

2 

4. Тема 4. Суб’єкти господарського права 

 

Питання для обговорення: 

1. Поняття і види суб’єктів господарського права. 

Поняття суб’єктів господарського права. Види 

4 
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суб’єктів господарського права. «нетипові» суб’єкти 

господарського права. 

2. Ознаки суб’єктів господарювання. Узагальнюючі 

ознаки суб’єктів господарювання (безпосереднє 

здійснення господарської діяльності, організаційна 

форма, володіння відокремленим майном, реалізація 

господарської компетенції, самостійна 

відповідальність за своїми зобов’язаннями, легальність 

(легітимність) діяльності. 

3. Правовий статус окремих суб’єктів 

господарювання.  
Підприємства: види, організаційна структура, органи 

управління, правовий режим майна, джерела 

формування майна, зовнішньоекономічна і соціальна 

діяльність підприємства; державні, комунальні і 

казенні підприємства. 

Господарські товариства: Поняття господарського 

товариства. Види господарських товариств. Акціонерні 

товариства. Товариства з обмеженою відповідальністю. 

Товариства з додатковою відповідальністю. Повні 

товариства. Командитні товариства. 

Підприємства колективної форми власності: Виробничі 

кооперативи. Споживчі кооперативи. Обслуговуючі 

кооперативи. Кредитні спілки. Підприємства 

громадських об’єднань і релігійних організацій.  

5. Тема 5. Майнова основа господарювання 
Питання для обговорення: 

1. Поняття та види правового режиму майна 
суб’єктів господарювання. Єдиний майновий 

комплекс. Цілісний майновий комплекс. Матеріальні 

активи і пасиви. Правовий режим майна суб’єкта 

господарювання. Склад основних фондів.  

2. Правовий режим окремих видів майна суб’єктів 

господарювання. Корпоративні права. Правовий 

режим цінних паперів у господарській діяльності. 

Правове регулювання використання природних 

ресурсів. Право промислової власності. 

3. Право власності як основне речове право у сфері 
господарювання. Правовий зміст права власності. 

Баланс суб’єкта господарювання. Класифікація 

організаційно-засновницьких повноважень власника. 

Форми права власності. 

2 

6. Тема 6. Господарські зобов’язання і договори 

 

4 



8 
 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та підстави виникнення господарських 

зобов’язань. Поняття господарського зобов’язання. 

Підстави виникнення господарських зобов’язань.  

2. Види господарських зобов’язань. Класифікація 

господарських зобов’язань. Майново-господарські 

зобов’язання. Організаційно-господарські 

зобов’язання. Соціально-комунальні зобов’язання 

суб’єктів господарювання. Публічні зобов’язання 

суб’єктів господарювання. 

3. Виконання господарських зобов’язань. 

Належність виконання господарських зобов’язань. 

Своєчасність виконання господарських зобов’язань. 

4. Припинення господарських зобов'язань. Підстави 

припинення господарських зобов’язань. Підстави для 

визнання господарських зобов’язань недійсними. 

Нікчемні договори. Наслідки недійсності 

господарських договорів. 

5. Поняття та ознаки господарського договору. 
Поняття господарського договору. Основні ознаки 

господарського договору.  

6. Порядок укладення, зміни та розірвання 

господарських договорів. Конкурентні та 

неконкурентні способи укладення господарських 

договорів. Загальний порядок укладення господарських 

договорів. Типові господарські договори. Примірні 

господарські договори. Порядок зміни та розірвання 

господарських договорів. Підстави для визнання 

господарських договорів неукладеними. 

7. Зміст господарського договору. Істотні, звичайні 

та випадкові умови господарського договору. 

Предмет господарського договору. Ціна договору. 

Строк дії договору. Універсальна модель 

господарського договору. 

8. Форма господарського договору. Усна форма 

договору. Повна письмова форма договору. Скорочена 

письмова форма договору. Типова форма договору. 

Стандартний договір нотаріальна форма договору. 

7. Тема 7. Захист економічної конкуренції 

 
Питання для обговорення: 

1. Конкуренція у сфері господарювання. Поняття 

конкуренції. Антимонопольна політика України. 

Основні форми конкурентної політики держави. 

4 
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Основні напрями реалізації конкурентної політики 

України. 

2. Характеристика антимонопольно-конкурентного 
законодавства. Основні джерела конкурентного права 

України, їх структура і характеристика.  

3. Захист економічної конкуренції. Економічна 

конкуренція. Правові засади захисту економічної 

конкуренції. Антиконкурентні узгоджені дії. 

Монопольне становище суб’єкта господарювання. 

Антиконкуренті дії органів влади, органів місцевого 

самоврядування, органів адміністративно-

господарського управління. Схилення до порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції. 

Обмежувальна діяльність суб’єктів господарювання. 

Неправомірне використання суб’єктом 

господарювання ринкового становища. Концентрація 

суб’єктів господарювання. Відповідальність за 

порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції.  

4. Недобросовісна конкуренція. Поняття 

недобросовісної конкуренції. Неправомірне 

використання позначень. Копіювання зовнішнього 

вигляду виробу. Порівняльна реклама. Дискредитація 

суб’єкта господарювання. Схилення до бойкоту 

суб’єкта господарювання. Схилення постачальника до 

дискримінації покупця (замовника). Підкуп 

працівника, посадової особи постачальника. Підкуп 

працівника, посадової особи покупця (замовника). 

Поширення інформації, що вводить в оману. 

Неправомірне збирання комерційної таємниці. 

Розголошення комерційної таємниці. Неправомірне 

використання комерційної таємниці. Відповідальність 

за недобросовісну конкуренцію. 

5. Державне регулювання діяльності суб’єктів 

природних монополій. Поняття природної монополії. 

Законодавство, що регулює діяльність природних 

монополій. Сфери діяльності суб’єктів природних 

монополій. Суміжні ринки. Ліцензування діяльності у 

сферах природних монополій. Обов’язки суб’єктів 

природних монополій. Завдання і повноваження 

комісій з регулювання природних монополій. 

Відповідальність суб’єктів природних монополій. 

8. Тема 8. Господарсько-правова відповідальність 

 

4 
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Питання для обговорення: 

1. Поняття та ознаки господарсько-правової 

відповідальності. Порушення у сфері 

господарювання. Господарсько-правові санкції. Склад 

господарського правопорушення. Видові ознаки 

господарсько-правової відповідальності. 

Господарсько-правова відповідальність.   

2. Види господарсько-правової відповідальності. 

Види і класифікація господарсько-правових санкцій. 

3.  Підстави господарсько-правової 

відповідальності. Юридичні підстави господарсько-

правової відповідальності. Фактичні підстави 

господарсько-правової відповідальності. Повний склад 

господарського правопорушення. Усічений склад 

господарського правопорушення. Презумпція вини 

господарського правопорушника. 

4. Порядок реалізації господарсько-правової 
відповідальності. Принципи господарсько-правової 

відповідальності. Межі господарсько-правової 

відповідальності. Строки застосування господарсько-

правових санкцій. Досудовий порядок реалізації 

господарсько-правової відповідальності.  

 

 Разом: 24 

 

 

Практичні заняття 

 Підготовка до практичного заняття передбачає опрацювання 

нормативно-правових актів, що регулюють господарську діяльність та 

судової практики з метою успішного виконання практичних завдань.  

 

Завдання до практичних занять 

 

Тема 3. Організація претензійної роботи на підприємстві, установі та 

організації 
Фабула справи: 01.06.2019 Академія Державної пенітенціарної служби 

уклала з Державною установою «Чернігівська виправна колонія № 44» 

договір на виготовлення та поставку 100 комплектів однострою для 

курсантів. Загальна вартість замовленої продукції склала 500000 грн; строк 

виконання договору – 31.08.2019.  

У встановлений договором поставки строк виправна колонія свої 

зобов’язання не виконала. 

 Завдання: скласти претензію з приводу невиконання постачальником 

умов договору поставки продукції. 
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 Тема 2. Позовна робота на підприємстві, установі та організації 
Фабула справи: 01.06.2019 Академія Державної пенітенціарної служби 

уклала з Державною установою «Чернігівська виправна колонія № 44» 

договір на виготовлення та поставку 100 комплектів однострою для 

курсантів. Загальна вартість замовленої продукції склала 500000 грн; строк 

виконання договору – 31.08.2019.  

У встановлений договором поставки строк виправна колонія свої 

зобов’язання не виконала; надіслану академією претензію виконавець 

залишив без розгляду. 

 Завдання: скласти позовну заяву і необхідний перелік документів для 

пред’явлення до господарського суду. 

 

 Тема 3. Процедура судового розгляду справи про стягнення 

заборгованості за договором поставки 

 На підставі фабули справи, викладеної в темі 2 цього розділу, курсанти 

готують процесуальні заяви по господарській справі, зокрема: відзив на 

позовну заяву, відповідь на відзив та заперечення; крім того готуються 

процесуальні ухвали господарського суду про відкриття провадження у 

справі та призначення підготовчого засідання, а також ухвалу за наслідками 

проведення підготовчого засіданні. 

 Після опрацювання вказаних вище процесуальних заяв і процесуальних 

ухвал суду, серед курсантів визначаються особи, які виконують функції 

представників сторін у господарській справі, секретаря судового засідання, 

помічника судді, а також судді, та проводиться учбове судове засідання з 

розгляду господарської справи про стягнення заборгованості за договором 

поставки, яка закінчується ухваленням рішення суду. 

     
 

Завдання для самостійної роботи 
Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

завдань самостійної роботи вам необхідно зробити конспект 

нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно висвітлене в 

обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

 

Теми, які виносяться на самостійне вивчення 
1. Джерела господарського права. 

2. Правове регулювання ціноутворення 

3. Електронна комерція. 

4. Правове регулювання ринку цінний паперів 

5. Правове регулювання інституту банкрутства суб’єкта господарювання. 
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Індивідуальні завдання 

 
 Індивідуальні завдання виконуються у вигляді рукописного есе 

обсягом до 5 сторінок за темою яка обирається з переліку питань, які 

виносяться на обговорення семінарських занять або будь-якого іншого 

питання, яке стосується правового регулювання господарських відносин На 

вибір курсанта). При написанні есе доцільним буде скористатись порадами за 

посиланням: https://zno.if.ua/?p=985. 

 

 

Порядок оцінювання 

 Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною 

в Таблиці 1 

Таблиця 1 

№ Назва теми  

 

Всьог

о 

балів 

 

Форма заняття та  

Лекції 

(ведення 

конспекту) 

Семінари 

(конспектуван

ня, питань, 

виступ, 

доповнення) 

Практичні 

Заняття 
(опрацювання 

матеріалів для 

підготовки, 

успішне 

виконання 

завдань) 

1 Поняття, предмет, 

методи і принципи 

господарського права 

5 1 4 - 

2 Правові основи 

державного впливу на 

економіку та 

господарську 

діяльність 

5 1 4 - 

3 Легалізація та 

припинення 

господарської 

діяльності 

5 1 4 - 

4 Суб’єкти 

господарського права 

5 1 4 - 

5 Майнова основа 

господарювання 

5 1 4 - 

6 Господарські 

зобов’язання і 

договори 

5 1 4 - 

7 Захист економічної 5 1 4 - 

https://zno.if.ua/?p=985
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конкуренції 

8 Господарсько-правова 

відповідальність 

17 1 4 12 

Разом 52 8 32 12 

Виконання завдань для 

самостійної роботи та 

написання есе 

 

5+3(есе) 

Залік 40 

Всього 100 балів 

 

За ведення конспекту лекцій нараховується 1 бал за кожну тему, що 

повністю відображена у конспекті; таким чином, за роботу на лекціях 

курсант/студент можете отримати до 8 балів.  

Пропущені лекції підлягають відпрацюванню шляхом переписування 

конспекту та пред’явлення його викладачу. 

 

Робота на семінарах оцінюється за наступними критеріями: 

- для того аби отримати 1 бал слід брати участь в опрацюванні 

семінарських питань (надання правильних відповідей на питання викладача, 

висловлення власної точки зору з приводу обговорюваних проблемних 

питань); 

- за виступ із доповіддю на питання за планом семінарського завдання 

можна отримати 2 бали за умови, що відповідь буде змістовною та 

відповідати плановому питанню; 

Усього за участь в семінарі можна отримати до 4 балів (за одну тему).  

Пропущений семінар відпрацьовується написанням письмової доповіді 

з винесених на обговорення питань, які зазначені в плані семінарського 

заняття, та відповідями на питання викладача за змістом семінару під час 

відпрацювання.  

 

 Практичні заняття можуть принести вам до 4 балів за одне заняття за 

умови правильного виконання завдання. 

 

 Самостійна робота оцінюється викладачем з розрахунку до 1 балу за 

повне висвітлене в конспекті теми, яка винесена на самостійне вивчення. 

  

 Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

заліку на якому курсант/студент може отримати до 40 балів в залежності від 

повноти та обґрунтованості наданих відповідей.  

Схема переведення балів у підсумкову оцінку наведена в Таблиці А. 
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Таблиця А 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Питання до заліку 

 
1. Поняття господарської діяльності. 

2. Господарські відносини та їх види.  

3. Поняття і види джерел господарського права. Система господарського 

законодавства. 

4. Види норм господарського права (норми-заборони, норми-принципи, 

техніко-економічні норми, норми рекомендації).  

5. Структура норм господарського права (диспозиція, гіпотеза, санкція). 

6. Співвідношення господарського і цивільного кодексів. 

7. Звичай як джерело господарського права. Поняття звичаю. Законодавче 

закріплення звичаю як джерела господарського права. 

8. Нормативний договір як джерело господарського права. Поняття 

нормативного договору та його види (міжнародний і внутрішньодержавний).  

9. Судова практика як джерело господарського права. Законодавче закріплення 

обов’язковості рішень Верховного Суду в господарському процесуальному 

кодексі. 

10. Методологія тлумачення норм господарського права.  

11. Порядок вирішення колізії норм господарського права (ієрархія норм 

господарського законодавства, пріоритет спеціальної норми над загальною 

нормою, пріоритет норми права, яка прийнята пізніше). 

12. Державне регулювання господарської діяльності.  

13. Форми реалізації державою економічної політики.  

14. Економічна стратегія. Економічна тактика.  

15. Види форм державного впливу на господарську діяльність (планування, 

нормативне регулювання, контроль, нагляд, координація, формування 

звітності, інформаційне забезпечення суб’єктів господарських відноси, 

припинення правопорушень, відновлення правових розпоряджень, 

застосування стягнень). 
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16. Методи державного впливу на господарську діяльність.  

17. Прямі методи державного впливу на господарську діяльність. 

18. Непрямі методи державного впливу на господарську діяльність. 

19. Планування та прогнозування господарської діяльності.  

20. Основні напрями економічної політики.  

21. Державний контроль і нагляд за господарською діяльністю.  

22. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.  

23. Поняття регуляторного акта.  

24. Регуляторні органи.  

25. Стадії підготовки регуляторного акта.    

26. Легалізація господарської діяльності.  

27. Основні стадії легалізації господарської діяльності.  

28. Поняття легітимації господарської діяльності. 

29. Державна реєстрація суб’єктів господарювання.  

30. Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання. Особи, які 

здійснюють державну реєстрацію суб’єктів господарювання.  

31. Документи, які подаються для державної реєстрації суб’єктів 

господарювання. 

32. Державна реєстрація припинення суб’єктів господарювання.  

33. Підстава для державної реєстрації припинення суб’єктів господарювання.  

34. Документи, які подаються для державної реєстрації припинення суб’єктів 

господарювання. 

35. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.  

36. Ліцензування господарської діяльності.  

37. Види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.  

38. Патентування господарської діяльності.  

39. Види господарської діяльності, які підлягають патентуванню.   

40. Поняття і види суб’єктів господарського права.  

41. Ознаки суб’єктів господарювання.  

42. Підприємства: види, організаційна структура, органи управління, правовий 

режим майна, джерела формування майна, зовнішньоекономічна і соціальна 

діяльність підприємства; державні, комунальні і казенні підприємства. 

43. Господарські товариства: Поняття господарського товариства. Види 

господарських товариств.  

44. Акціонерні товариства.  

45. Товариства з обмеженою відповідальністю.  

46. Товариства з додатковою відповідальністю.  

47. Повні товариства.  

48. Командитні товариства. 

49. Підприємства колективної форми власності: Виробничі кооперативи. 

Споживчі кооперативи. Обслуговуючі кооперативи. Кредитні спілки. 

Підприємства громадських об’єднань і релігійних організацій.  

50. Приватне підприємство.  

51. Фермерське господарство.  
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52. Підприємство з іноземними інвестиціями.  

53. Об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).  

54. Холдингові компанії.  

55. Асоційовані підприємства. 

56. Громадяни як суб’єкти господарювання. 

57. Поняття та види правового режиму майна суб’єктів господарювання. 

58. Правовий режим окремих видів майна суб’єктів господарювання. 

59. Право власності як основне речове право у сфері господарювання. 

60. Особливості права господарського відання і оперативного управління. 

61. Правовий режим майна у внутрішньогосподарських відносинах. 

62. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань. 

63. Види господарських зобов’язань. 

64. Виконання господарських зобов’язань. 

65. Припинення господарських зобов'язань. 

66. Поняття та ознаки господарського договору. 

67. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. 

68. Зміст господарського договору. 

69. Форма господарського договору. 

70. Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 

71. Види господарсько-правової відповідальності. 

72. Підстави господарсько-правової відповідальності. 

73. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 

74. Форми господарсько-правової відповідальності. 

75. Загальні положення про банкрутство суб’єкта господарювання. 

 

Політика академічної доброчесності 

 

Прослуховуючи цей курс, курсант/студент погоджується 

дотримуватися принципів академічної доброчесності, зокрема: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші 

результати чи погіршити/покращити результати інших курсантів (студентів, 

слухачів); 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів (студентів, слухачів).  
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