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1. АНОТАЦІЯ 

 

В умовах реформування економіки України в напрямі її наближення до рівня розвитку 

провідних європейських держав та бажання і необхідності вступу до ЄС  зростає роль 

верховенства права в процесах здійснення функцій управління економікою загалом та 

дотримання норм господарського право, як потужної правової галузі, що регулює відносини у 

процесі організації та здійснення господарської діяльності окремими суб’єктами.  

Головною метою навчальної дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» є 

формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з управлінською 

діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних з адмініструванням 

господарської діяльності різних суб’єктів на засадах норм господарського права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- дослідження норм господарського права; 

- вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського законодавства, 

необхідності вдосконалення правового регулювання господарської діяльності; 

- набуття навичок роботи з нормативними документами в сфері адміністрування; 

- вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного 

законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній сфері 

діяльності; 

- усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. 

За вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- основні процедури адміністрування господарської діяльності на засадах норм 

господарського права; 

- зміст окремих господарсько-правових норм; 

- організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність; 

- існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та господарських 

відносин; 

- особливості правового регулювання окремих функціональних сфер господарювання, зокрема 

інвестиційної, зовнішньоекономічної, інноваційної, науково-технічної. 

уміти: 

- аналізувати існуючий стан вітчизняної системи господарського законодавства; 

- розробити алгоритм дій щодо заснування (реєстрації) суб’єкта господарювання та скласти 

перелік документів, які необхідні на кожному з етапів; 

- розробити проект будь-якого типу господарського договору; 

- застосовувати набуті знання з господарського права в процесі подальшої діяльності за 

обраною спеціальністю, зокрема що стосується управління діяльністю господарюючих суб’єктів.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин  

Усьо-

го 

ДФН 

у тому 

числі 

Усьо-

го 

ЗФН 

у тому 

числі 

л п ср л п ср 

Модуль 1. Правові основи адміністрування діяльності суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретико-правова база здійснення 

господарської діяльності 

14 4 2 8 16 

 

1 

 

1 

 

14 

 

Тема 2. Базові засади правового 

адміністрування господарської діяльності 

16 4 4 8 16 

 

1 

 

1 

 

14 

 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів 

господарювання різних організаційно-правових 

форм та форм власності 

22 8 6 8 17 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

14 

 

 

Тема 4. Правове регулювання договірних 

відносин у господарській діяльності 

20 8 4 8 17 

 

2 

 

1 

 

14 

 

Тема 5. Господарські зобов’язання та 

господарсько-правова відповідальність 

12 2 2 8 14 

 

- 

 

- 

 

14 

 

Всього 84 26 18 40 80 6 4 70 

Модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів господарської діяльності 

та господарських відносин 

Тема 6. Правове регулювання економічної 

конкуренції у господарській діяльності 

14 4 4 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Тема 7. Правове регулювання інвестиційної 

діяльності 

12 4 2 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Тема 8. Правове регулювання господарських 

відносин у сфері науково-технічної та 

інноваційної діяльності 

12 4 2 6 14 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

12 

 

 

Тема 9. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

12 4 2 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Тема 10. Захист прав і законних інтересів 

суб’єктів господарювання 

16 6 4 6 14 

 

2 

 

- 

 

12 

 

Всього 66 22 14 30 70 10 - 60 

Всього, год. 150 48 32 70 150 16 4 130 
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3. ЗМІСТ КУРСУ ЗА ТЕМАМИ  

 

Модуль1. ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА БАЗА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття господарського права. Предмет регулювання та дві базові категорії господарського права. 

Поняття господарського законодавства. Поняття нормативного акту та законодавчого інституту. Види 

нормативних актів за основними видавниками. Вертикальна та горизонтальна структура системи 

господарського законодавства, принципи їх побудови.  

Поняття господарської діяльності, її основні ознаки. Два види господарської діяльності: 1) 

підприємницька діяльність; 2) некомерційна господарська діяльність. Поняття, суб’єкти та принципи 

підприємницької діяльності. Ознаки підприємництва: ініціативність і самостійність; творчий та 

інноваційний характер; систематичність; ризиковий характер; цільове спрямування на одержання 

прибутку; самостійна юридична відповідальність; соціально відповідальний характер. Поділ 

підприємництва за критеріями: предмета, суб’єкта, характером. Поділ суб’єктів господарювання 

залежно від кількості працюючих та доходів від будь-якої діяльності за рік. Обмеження у здійснення 

господарської діяльності. Поняття некомерційної господарської діяльності, її ознаки. 

Управлінські, трудові, фінансові, природо-ресурсні, майнові відносини як база формування 

господарських правовідносин. Поняття та ознаки господарських правовідносин. Поняття суб’єктів 

господарських відносин. Класифікація господарських правовідносин за критеріями: 1) за характером; за 

взаємним становищем сторін; 3) за сферою дії; за видами економічної діяльності та сферами 

управління; залежно від ринку (внутрішній чи зовнішній), національної приналежності суб’єктів 

господарювання. 

Поняття власності та відносин власності. Форми реалізації права власності. Похідні від права 

власності титули майна суб’єктів господарювання. Поняття права державної власності, її суб’єкти 

та об’єкти. Поняття права комунальної власності, її суб’єкти та об’єкти. Поняття права приватної 

власності, її суб’єкти та об’єкти. Поняття права інтелектуальної (промислової) власності, її суб’єкти 

та об’єкти. 

Поняття державної регуляторної політики, регуляторної діяльності, регуляторних органів у 

сфері господарської діяльності. Основні засоби державного регулювання господарської діяльності: 

публічні закупівлі; Ліцензування, патентування і квотування; технічне регулювання; застосування 

нормативів і лімітів; регулювання цін і тарифів; надання інвестиційних, податкових та інших пільг. 

Основні принципи державної регуляторної політики в господарській сфері. Поняття дозвільної 

системи, дозвільних органів, документу дозвільного характеру, об’єкту, на який видається документ 

дозвільного характеру, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

та декларативного принципу у сфері господарської діяльності. Поняття державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. Сфери господарської діяльності, в яких держава та її 

органи здійснюють контроль і нагляд. 

 

Тема 2. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
Поняття господарсько-правового адміністрування. Основні процедури господарсько-

правового адміністрування. Поняття створення суб’єкта господарювання, його форми. Основні 

етапи заснування нового суб’єкта господарювання: дореєстраційний; реєстраційний; 

постреєстраційний. Характеристика дореєстраційного етапу: 1. Визначення засновника (-ів) та 

їхньої засновницької компетенції. 2. Визначення ключових правових атрибутів суб’єкта 

господарювання: (1) вибір виду економічної діяльності; 2) вибір відповідної організаційно-правової 

форми господарювання; 3) вибір найменування). 3. Розробка та затвердження засновницьких 

документів. 4. Формування статутного капіталу. 5. Оформлення рішення про створення суб’єкта 

господарювання.  
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Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання, його підетапи та їх характеристика: 1. 

Реєстрація в ЄДР. 2. Присвоєння коду ЄДРПОУ (виключно для суб’єктів господарювання – 

юридичних осіб). 3. Реєстрація як платника податків (зборів, обов’язкових платежів). 

Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання, його підетапи та їх 

характеристика: 1. Виготовлення печатки та штампу (за бажанням). 2. Відкриття рахунків в 

установах банків. 3. Отримання документів дозвільного характеру, необхідних для конкретного 

виду господарської діяльності. 4. Одержання ліцензії на здійснення певного виду господарської 

діяльності. 

Поняття припинення діяльності суб’єкта господарювання Добровільне і примусове 

припинення діяльності суб’єкта господарювання, їх підстави. Три основні форми припинення 

діяльності суб’єктів господарювання, їх характеристика: 1. Припинення підприємницької 

діяльності ФОП. 2. Реорганізація, її основні способи: приєднання, злиття, поділ, виділення, 

перетворення. 3. Ліквідація.  

 

Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІЗНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

Поняття фізичної особи-підприємця. Характеристика правового статусу фізичної особи-

підприємця. Етапи створення ФОП. Переваги та недоліки ведення господарської діяльності у 

статусі ФОП. 

Поняття, види та правовий статус державних підприємств. Поняття державного унітарного 

підприємства та його ознаки та види: 1) державне комерційне підприємство, його 

характеристика; 2) казенне підприємство, його характеристика. Поняття державного 

корпоративного підприємства, його форми. Характерні ознаки державного АТ. 

Поняття комунального підприємства, основні чинники їх створення. Поняття комунального 

унітарного підприємства, його характерні ознаки. Поняття комунального корпоративного 

підприємства, його форми. 

Поняття приватного підприємства, його характерні ознаки. Фермерське господарство як 

особлива форма приватного підприємства, його характерні ознаки. 

Поняття, види та правовий статус господарських товариств. Юридичний статус 

акціонерного товариства, його види (ПАТ, ПрАТ). Засновники, учасники та порядок створення 

акціонерного товариства. Майно і майнові права в акціонерному товаристві. Правовий режим акцій. 

Правовий режим дивідендів. Управління акціонерним товариством. Правовий статус ТзОВ та 

ТзДВ, їх характерні ознаки. Правовий статус повного та командитного товариства, їх 

характерні ознаки.  

Поняття та основні правові ознаки кооперативу. Види кооперативів: виробничий, 

споживчий та обслуговуючий, їх характеристика. 

Поняття та основні риси господарських об’єднань. Види об’єднань підприємств за 

різними критеріями. Правовий статус та характерні риси асоціацій, корпорацій, концернів, 

консорціумів, холдингових груп, у тому числі холдингових компаній та державних 

холдингових компаній.  

Організаційно-правові форми негосподарських організацій: об’єднання громадян, релігійна 

організація, благодійний фонд, установа, у тому числі бюджетна. 

 

Тема 4. ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. ГОСПОДАРСЬКО-

ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Поняття господарського договору, його ознаки. Класифікація господарських договорів: 1) за 

суб’єктним складом; 2) залежно від розподілу прав та обов’язків; 3) залежно від характеру 

переміщення матеріальних благ; 4) залежно від юридичної підстави укладання; 5) залежно від способу 

та часу виникнення правовідносин; 6) за способом оферти і визначення змісту; 7) за регулятивними 

функціями; 8) залежно від періодів виконання обов`язків% 9) за строками дії. Функції договорів: 

регулятивна, координаційна, інформаційна, контрольна, гарантійна, правозахисна. 
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Форми укладання господарських договорів: усна та письмова. Модифікації письмової форми 

укладання господарських договорів: повна письмова; скорочена; типова; стандартна; нотаріальна; 

форма електронного документа. Істотні умови договору. Поняття укладення господарських 

договорів, його основні способи: конкурентний та неконкурентний. Процедура укладання 

господарських договорів. 

Поняття договорів про передачу майна у власність. Договір купівлі-продажу, його характерні 

ознаки. Договір поставки, його характерні ознаки. Договір контрактації, його характерні ознаки. 

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу, його характерні 

ознаки. Договір міни. Бартерний договір: поняття та особливості. Договір безоплатної передачі 

(дарування), його характерні ознаки. Договір управління майном, його характерні ознаки. 

Поняття договорів про передачу майна в користування. Поняття та зміст договору найму 

(оренди). Права та обов’язки сторін. Суборенда. Види договорів найму (оренди). Особливості 

оренди державного і комунального майна. Договір лізингу та його види. Особливості фінансового 

лізингу. Концесійний договір. Договір комерційної концесії, його характерні ознаки. 

Поняття та види договорів про виконання робіт. Загальна характеристика договору підряду. 

Випадки зміни та розірвання договору підряду. Порядок і строки пред’явлення претензій і позовів 

у разі виявлення недоліків у роботі. Особливості договору підряду на капітальне будівництво. 

Правовий статус генерального підрядчика і субпідрядника. Особливості договору підряду на 

проектні та пошукові роботи. Особливості договору на виконання науково-дослідних або дослідно-

конструкторських і технологічних робіт. 

Поняття договорів про надання послуг. Транспортні договори. Система та види перевезення 

вантажів, їх правове регулювання. Поняття і види договору перевезення вантажів. Відповідальність 

за порушення умов договору перевезення. Договір перевезення пасажирів і багажу. Договір 

транспортної експедиції. Договір страхування. Правове регулювання страхової діяльності у сфері 

підприємництва. Види договору страхування. Правове регулювання розрахункових та кредитних 

відносин. Договір позики та кредитний договір. Правова природа договору банківського рахунку. 

Банківський вклад. Правове регулювання безготівкових розрахунків у підприємницькій діяльності 

за законодавством України. Поняття готівкових розрахунків та порядок їх здійснення. Агентські 

відносини у сфері господарювання. Договір доручення. Договір комісії. Договір консигнації. 

Договір зберігання. 

 

Тема 5. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

Поняття господарського зобов’язання. Види зобов’язань та їх характеристика: майново-

господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні.  

Основні принципи забезпечення виконання господарських зобов’язань. Основні форми 

правового забезпечення виконання господарських зобов’язань (договорів): неустойка (штраф, 

пеня), завдаток, порука, гарантія, застава, притримання. 

Поняття, основна мета та принципи господарсько-правової відповідальності. Функції 

господарсько-правової відповідальності: компенсаційно-відновлювана, попереджувальна, 

сигналізаційна. Поняття господарських санкцій, їх основні види: відшкодування збитків, штрафні 

санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції. 

 

Модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН 
 

Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У 

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття економічної конкуренції, правова база її здійснення. Функції економічної конкуренції 

у ринковій економіці: регулююча, стимулююча, контрольно-сигналізаційна. Учасники відносин у 

сфері економічної конкуренції. Основні ознаки економічної конкуренції. 
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Поняття державного регулювання здійснення економічної конкуренції, його основні заходи. 

Система державних органів, що здійснюють регулювання економічної конкуренції та дотримання 

антимонопольного законодавства. Антимонопольний комітет України, його завдання, функції та 

повноваження. 

Поняття недобросовісної конкуренції. Форми її прояву: 1) неправомірне використання ділової 

репутації суб’єкта господарювання; 2) створення перешкод підприємцям у конкуренції; 3) 

неправомірне використання інформації, що становить комерційну таємницю.  

Поняття монополізації та монопольного становища на ринку. Види порушень законодавства 

щодо економічної конкуренції та монополізації. Види відповідальності за правопорушення у сфері 

монополізму та конкуренції: господарсько-організаційні санкції, господарсько-адміністративні 

штрафи, господарсько-правова конфіскація (безоплатне вилучення); відшкодування шкоди. 

 

Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття інвестицій та види їх вкладання. Поняття, об’єкти, суб’єкти та форми інвестиційної 

діяльності. 

Поняття іноземних інвестицій та види їх вкладання. Форми здійснення іноземного 

інвестування. Суб’єкти та об’єкти іноземного інвестування. Режим іноземного інвестування: 1. 

Національний режим. 2. Режим найбільшого сприяння 3. Спеціальний режим. Система державних 

гарантій для іноземних інвесторів. Обмеження щодо іноземних інвесторів. 

Поняття державного регулювання інвестиційної діяльності, його форми: 1) управління 

державними інвестиціями; 2) регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її 

здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності. 

 

Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Види відносин у сфері науково-технічної діяльності. Суб’єкти та об’єкти правовідносин у цій 

сфері.  

Поняття інновацій, інноваційної діяльності. Поняття інноваційних правовідносин. Об’єкти, 

суб’єкти та учасники інноваційних правовідносин. Поняття інноваційного підприємства, 

інноваційного продукту, інноваційного проекту інноваційної інфраструктури. 

Основні напрями та принципи державної інноваційної політики. Державні гарантії суб’єктам 

інноваційної діяльності. Програма розвитку інноваційної діяльності в Україні. Заходи 

стимулювання трансферу технологій. 

 

Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної 

діяльності. Суб’єкти ЗЕД. Поняття експорту, імпорту (товарів, капіталів, робочої сили). Державне 

регулювання ЗЕД: мета, цілі, органи, заходи. Правовий режим ЗЕД, його стимулюючі (права, 

пільги) та обмежувальні (заборони, обмеження) засоби. 

Поняття та ознаки зовнішньоекономічного договору. Види зовнішньоекономічних договорів 

залежно від предмета договору.  

Поняття митного режиму. Країни походження товару, документи, що це підтверджують. 

Митна вартість товару. Митний режим імпорту, експорту, транзиту. Митний режим митного складу. 

Митний режим вільної митної зони. Безмитна торгівля. Переміщення товарів через митний кордон 

України. 

 

Тема 10. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Поняття форми захисту та її форми: юрисдикційна та неюрисдикційна. Способи захисту, їх 

характеристика. 

Поняття та правовий статус господарських судів. Організація діяльності господарських судів. 

Господарські спори. Підвідомчість справ Процедура вирішення спорів господарськими судами. 
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Поняття та правовий статус третейського суду. Дві форми третейського судочинства: 1) на 

постійно діючій основі; 2) для вирішення конкретного спору. Види третейських судів. Підвідомчість 

справ третейським судам, особливості розгляду ними справ. 

Поняття та правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду. Підвідомчість 

справ цьому суду.  

Поняття медіації та особливості її застосування при вирішенні господарських спорів. 

Позитивні та негативні сторони медіації. 
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4. ТЕМИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ ТА СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА БАЗА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Господарське право як галузь правового забезпечення здійснення господарської діяльності. 

1.2. Господарська діяльність, її ознаки та види. 

1.3. Господарські відносини, їхні ознаки та види. 

1.4. Право власності в господарській діяльності. 

1.5. Державне регулювання господарської діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Сформувати два законодавчі інститути з п’яти законодавчих та підзаконних нормативних актів 

(у кожному): 1. Захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. 2. Регулювання 

відносин власності та приватизаційного процесу. 

2. Дослідити некомерційну господарську діяльність фондових та товарних бірж в Україні. 

3. Визначити, яку роль відіграють трудові відносини у господарській діяльності. 

4. Дослідити роль комунальної власності в економіці. 

5. Визначити, у чому полягає такий засіб державного регулятивного впливу на господарську 

діяльність як квотування. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. 

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.  

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.  

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

6. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. 

7. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. 

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 

9. Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р. 

10. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. 

11. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 

20.12.1991 р. 

12. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. 

13. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 р. 

14. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 

24.02.1994 р. 

15. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24.01.1997 р. 

16. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. 

17. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України 

від 23.12.1997 р. 

18. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000 р. 

19. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. 

20. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 

21. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. 

22. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. 

23. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. 

24. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 05.04.2007 р. 

25. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів: Закон України 

від 08.07.2011 р. 

26. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21.06.2012 р. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/771/97-%D0%B2%D1%80
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27. Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. 

28. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. 

29. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 

30. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 р. 

31. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. 

32. Про технічні регламенти та оцінку відповідності: Закон України від 15.01.2015 р. 

33. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. 

34. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. 

35. Про оборонні закупівлі: Закон України від 17.07.2020 р. 

36. Про прийняття за основу проекту закону України про ломбарди і ломбардну діяльність: 

Постанова Верховної Ради України від 20.05.2009 р. № 1351-VI. 

37. Про затвердження Положення про дозвільну систему: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 12.10.1992 р. № 576. 

38. Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295. 

39. Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.02.2011 р. № 98. 

40. Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 р. № 1399. 

41. Деякі питання набуття права на провадження певних дій щодо здійснення господарської 

діяльності або видів господарської діяльності за декларативним принципом: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 07.12.2016 р. № 922. 

42. Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.11.2021 р. № 1147. 

43. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 

2022 рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 р. № 1424. 

44. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 

30.09.2019 р. № 722/2019. 

45. Про затвердження форми ліцензійного звіту: Наказ Мінекономрозвитку України та ДРС від 

14.07.2015 р. № 782/39. 

46. Про збільшення субвенцій місцевим бюджетам на ремонт доріг комунальної власності: 

Розпорядження голови Львівської ОДА від 17.12.2020 р. № 1200/0/5-20. 

47. Вінник О. М. Господарське право: Курс лекцій. К.: Атіка, 2004. 624 с. 

48. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 448 с. С. 187-201. 

49. Правове регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс]: навч. посібник / В.В. 

Мачуський, Л.О. Кожура, Ю.В. Сагайдак та ін.; за заг. ред. В.В. Мачуського. К.: КНЕУ, 2015. 152 с. 

С. 6-18. 

50. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навчальний 

посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с. С. 36-73. 

51. Щербина В.С. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності. 

Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. 2012. № 94. С. 10–15. 

52. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 11-25. 

53. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 11-23. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/576-92-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/98-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/98-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/98-2011-%D0%BF
https://lawbook.online/page/pravo/uchebnik/uch-2.html
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Тема 2. БАЗОВІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
2.1. Поняття господарсько-правового адміністрування. Дореєстраційний етап створення суб’єктів 

господарювання. 

2.2. Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання.  

2.3. Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання. 

2.4. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.  

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Розробити засновницький договір командитного товариства з двома повними учасниками та 

одним учасником з обмеженою відповідальністю. 

2. Дослідити процедуру створення банку. 

3. Які документи дозвільного характеру необхідні для здійснення будівельних робіт? 

4. Дослідити з практики вітчизняних підприємств один із способів їх реорганізації. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 р. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 р. 

5. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. 

6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. 

7. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. 

8. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 

24.02.1994 р. 

9. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального: Закон України від 19.12.1995 р. 

10. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. 

11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. 

12. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. 

13. Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії: Закон України від 11.01.2000 р. 

14. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 

15. Про кредитні спілки: Закон України від 20.12.2001 р. 

16. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань: Закон України від 15.05.2003 р. 

17. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. 

18. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. 

19. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011р. 

20. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон України 

від 19.05.2011 р. 

21. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 

22. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р.  

23. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. 

24. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. 

25. Про ветеринарну медицину: Закон України від 04.02.2021 р. 

26. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 

р. № 609. 

27. Про Загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої 

влади: Указ Президента України від 12.03.1996 р. № 179/96. 

28. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: Наказ 

Мінфіну України від 14.11.2014 р. № 1130. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17
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29. Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників: Наказ Мінфіну України від 

24.11.2014 р. № 1162.  

30. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів: Наказ Мінфіну України від 

09.12.2011 р. № 1588.  

31. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття 

їх філій, представництв, відділень: Постанова Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375. 

32. Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банківських 

об’єднань: Постанова Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 377. 

33. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та 

кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів: Постанова Правління НБУ від 

12.11.2003 р. № 492. 

34. Державний класифікатор 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм 

господарювання», затверджений Наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 р. № 97. 

35. Національний класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», 

затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457. 

36. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 63-80. 

37. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 19-27. 

38. Підприємницьке право: підручник / ред. О.В. Старцева. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ: Істина, 

2005. С. 177-189. 

39. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. 

Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 125-173. 

40. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 29-54. 

41. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 26-42. 

 

 

Тема 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІЗНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ТА ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

3.1. Правовий статус фізичних осіб – підприємців. 

3.2. Правовий статус підприємств державної форми власності. 

3.3. Правовий статус підприємств комунальної форми власності. 

3.4. Правовий статус підприємств приватної форми власності. 

3.5. Правовий статус господарських товариств. 

3.6. Правовий статус кооперативів. 

3.7. Правовий статус господарських об’єднань. 

3.8. Правовий статус негосподарських організацій. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Які види економічної діяльності найчастіше здійснюються у статусі ФОП і чому? Дайте 

обґрунтовані відповіді з посиланням на законодавство. 

2. Дослідити на прикладі існуючого казенного підприємства особливості його діяльності та 

управління ним. 

3. Здійснити порівняльну характеристику правового статусу комунального комерційного та 

комунального некомерційного підприємства. 

4. Описати основні етапи створення фермерського господарства. 

5. Здійснити порівняльну характеристику правового статусу публічних та приватних АТ. 

6. Проаналізувати правовий статус споживчого товариства. 

7. Дослідити діяльність холдингових компаній в Україні. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/z1172-03
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1172-03
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8. Дослідити особливості правового статусу закладів вищої освіти. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. 

5. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991р. 

6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. 

7. Про споживчу кооперацію: Закон України від 10.04.1992 р.  

8. Про адвокатуру: Закон України від 19.12.1992 р. 

9. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. 

10. Про музеї та музейну справу: Закон України від 29.06.1995 р.  

11. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 р. 

12. Про космічну діяльність: Закон України від 15.11.1996 р.  

13. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р.  

14. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р.  

15. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 

03.03.1998р.  

16. Про металобрухт: Закон України від 05.05.1999 р. 

17. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 р.  

18. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 

19. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 

12.07.2001 р.  

20. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р.  

21. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р.  

22. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р.  

23. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р.  

24. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. 

25. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р.  

26. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 р.  

27. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. 

28. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні: Закон 

України від 22.03.2012 р. 

29. Про громадські об’єднання: Закон України від 22.03.2012 р. 

30. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.07.2012 р.  

31. Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 р. 

32. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р.  

33. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. 

34. Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю: Закон України від 06.02.2018 р. 

35. Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р.  

36. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р.  

37. Про корпоратизацію підприємств: Указ Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93. 

38. Про затвердження Положення про порядок корпоратизації підприємств: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 05.07.1993 р. № 508. 

39. Про затвердження Положення про спостережну раду: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 19.07.1993 р. № 556. 

40. Про Типовий статут казенного підприємства: Постанова Кабінету Міністрів України від 

16.06.1998 р. № 914. 

41. Про перетворення державних підприємств у казенні: Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.06.1998 р. № 987. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/4572-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/5073-17
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42. Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань: Наказ Мін’юсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5.  

43. Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних 

товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації: Рішення 

НКЦПФР від 11.04.2000 р. № 39. 

44. Державний класифікатор 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм 

господарювання», затверджений Наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 р. № 97. 

45. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 92-129; 133-138; 149-178. 

46. Господарське законодавство: навч. посіб. / ред. В.Л. Ортинський. Київ: Знання, 2008. С. 321-

322; 247-248. 

47. Зятюк С., Поскробок Ю. Як відкрити ФОП онлайн у 2022: детальна інструкція URL: 

https://economy.24tv.ua/yak_vidkriti_fop_v_ukrayini_detalna_ instruktsiya_n805051. 

48. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 27-33. 

49. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. 

Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 84-124. 

50. Як відкрити ФОП в Україні 2022. URL: https://fondy.ua/uk/fop/ 

51. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 67-116. 

52. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 53-74. 

 

 

Тема 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН У ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1. Поняття, види та функції господарського договору. 

4.2. Форми, зміст, способи та порядок укладання господарських договорів. 

4.3. Правове регулювання окремих видів договірних відносин. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розробити генеральний та поточні (разові) господарські договори. 

2. Дослідити і проаналізувати з точки зору господарського права практику проведення аукціонів і 

тендерів у місті Львові за останній період. 

3. Дослідити особливості укладання договору управління майном у господарських товариствах. 

4. Розробити договір оренди офісного приміщення. 

5. Розробити договір підряду на виконання науково-дослідних робіт. 

6. Розробити договір страхування майна підприємства. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. 

2. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

5. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. 

6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р. 

7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 р. 

8. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 р. 

9. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. 

10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. 

11. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 р.  

12. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. 

https://24tv.ua/sergiy-zyatyuk_tag8501/
https://economy.24tv.ua/yak_vidkriti_fop_v_ukrayini_detalna_%20instruktsiya_
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13. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. 

14. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. 

15. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. 

16. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 р. 

17. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: 

Закон України від 23 грудня 1998 р. 

18. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20.05.1999 р. 

19. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 р. 

20. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 р. 

21. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. 

22. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р.  

23. Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від 01.07.2004р. 

24. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. 

25. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. 

26. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 

14.09.2006 р. 

27. Про державно-приватне партнерство: Законі України від 01.07.2010 р. 

28. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17.02.2011р. 

29. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. 

30. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015р. 

31. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. 

32. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 р. 

33. Про приватизацію державного та комунального майна: Закон України від 18.01.2018 р. 

34. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03.10.2019 р. 

35. Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р.  

36. Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету Міністрів України від 

06.04.1998 р. №457. 

37. Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668. 

38. Про затвердження примірних договорів оренди державного майна: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 12.08.2020 р. № 820. 

39. Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві: Наказ Держбуду 

України від 27.10.2005 р. № 5. 

40. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 93-117; 126-135; 137-156. 

41. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 46-56. 

42. Матвійчук А. Договори примірні, типові та договори приєднання в публічних закупівлях. URL: 

https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/ dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-pryiednannia-v-

publichnykh-zakupivliakh/ 

43. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 117-186. 

44. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 75-95. 

 

 

Тема 5. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

5.1. Поняття та види господарських зобов’язань. 

5.2. Принципи та правове забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

5.3. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової відповідальності. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3038-17
https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/%20dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-pryiednannia-v-publichnykh-zakupivliakh/
https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/%20dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-pryiednannia-v-publichnykh-zakupivliakh/
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Завдання для самостійної роботи: 

1. Дослідити детальніше публічні зобов’язання на прикладі діяльності закладів вищої освіти (ЗВО). 

2. Проаналізувати господарські ситуації, у яких виконання зобов’язання краще забезпечувати 

штрафом, а у яких пенею. 

3. Дослідити такий вид адміністративно-господарських санкцій як зупинення дії ліцензії на 

здійснення суб’єктом господарювання певного виду господарської діяльності. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. 

4. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24.01.1997 р. 

5. Про державне оборонне замовлення: Закон України від 03.03.1999 р. 

6. Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв’язку, поштових 

марок та маркованих конвертів: Закон України від 21.06.2012 р. 

7. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р.  

8. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 57-70. 

9. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 187-194. 

10. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 75-95. 

 

 

Тема 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ГОСПОДАРСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Поняття та основні ознаки економічної конкуренції. 

6.2. Державне регулювання здійснення економічної конкуренції. 

6.3. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції у господарській діяльності. Правова 

відповідальність за її здійснення. 

6.4. Монопольне становище на ринку. Відповідальність за порушення антимонопольного та 

конкурентного законодавства. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Доповнити список ознак економічної конкуренції (із лекційного матеріалу) ще 5 пунктами. 

2. Назвати, які повноваження здійснює Антимонопольний комітет України у сфері захисту 

економічної конкуренції, а які у сфері обмеження монополізму. 

3. Дослідити реальні факти з практики діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання щодо форм 

прояву ними недобросовісної конкуренції по відношенню до інших господарюючих суб’єктів. 

4. Назвати, які види майнової відповідальності застосовуються до порушників антимонопольного 

законодавства. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 

5. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.1993 р. 

6. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. 

7. Про природні монополії: Закон України від 20.04.2000 р. 

8. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 
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9. Про затвердження Порядку надання Кабінету Міністрів України дозволу на узгоджені дії, 

концентрацію суб’єктів господарювання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. 

№ 219. 

10. Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного 

законодавства України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 р. № 5. 

11. Про затвердження Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету 

України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 р. № 32-р. 

12. Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист 

економічної конкуренції: Розпорядження Антимонопольного комітету України 25.12.2001 р. №182-

р. 

13. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету 

України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення 

про концентрацію): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002р. №33-р. 

14. Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету 

України про попереднє отримання дозволу на узгоджені дії суб’єктів господарювання (Положення 

про узгоджені дії): Розпорядження Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 р. № 6-р. 

15. Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України: 

Розпорядження Антимонопольного комітету України від  23.02.2001 р. № 32-р. 

16. Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів 

господарювання на ринку: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 05.03.2002 р. № 

49-р. 

17. Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних 

монополій: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 р. № 537-р. 

18. Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в 

Антимонопольному комітеті України: Розпорядження Антимонопольного комітету України від 

27.07.2011 р. № 406-р. 

19. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 11-29. 

20. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. 

Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 265-301. 

21. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 279-294. 

22. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 149-165. 

 

Тема 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  

7.2. Правовий режим здійснення іноземного інвестування. 

7.3. Державне регулювання та державна підтримка інвестиційної діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Які форми (варіанти) корпоративного інвестування на сьогодні є популярними в Україні і чому? 

2. Назвати проблеми правового характеру, які заважають іноземним інвесторам здійснювати свою 

діяльність в Україні. 

3. У чому повинні полягати основні заходи державної підтримки інвестиційної діяльності в Україні 

і як це повинно відобразитися у правовому полі? 

 

Рекомендовані джерела 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами 

від 18.03.1965 р 

3. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. 
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4. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. 

5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. 

6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

7. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р. 

8. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 

9. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21.12.1993 р. 

10. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. 

11. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. 

12. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р. 

13. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з 

використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17.02.2000 р.  

14. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 

15. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. 

16. Про телекомунікації: Закон України від 18.11.2003 р. 

17. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. 

18. Про Митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 р. 

19. Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні: Закон 

України від 17.12.2020 р. 

20. Про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки» та деяких інших законодавчих 

актів України щодо залучення інвестицій у промисловий сектор економіки шляхом стимулювання 

створення індустріальних парків: Закон України від 07.09.2021 р. 

21. Про право власності на окремі види майна: Постанови Верховної Ради України від 17. 06.1992 

р. № 2471-ХІІ. 

22. Про заходи щодо вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні: Указ Президента України 

вiд 10.11.2009 р. № 912/2009. 

23. Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179. 

24. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 632-695. 

25. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 158-169. 

26. Інвестиційна діяльність в Україні: звіт Департаменту інвестицій Мінекономіки. URL: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id= add51efa-8ecd-480f-8e12-9e338eb75b00 (дата 

звернення 01.02.2022). 

27. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. посіб. 

Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 118-124. 

28. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 295-328. 

29. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 166-179. 

 

 

Тема 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ НАУКОВОЇ, 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

8.1. Поняття відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності: правовий аспект. 

8.2. Поняття інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних правовідносин. 

8.3. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризувати правовий статус наукових парків в Україні та дослідити їх діяльність. 

2. Проаналізувати Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 р., яка схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України.  

javascript:OpenDoc('912/2009')
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3. Дослідити особливості правового регулювання трансферу технологій в Україні. 

 

Рекомендовані джерела 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

3.Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. 

4. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 

16.07.1999 р.  

5. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11.07.2001 р. 

6. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. 

7. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України від 

14.09.2006 р. 

8. Про наукові парки: Закон України від 25.06.2009 р. 

9. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 08.09.2011 р. 

10. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015р. 

11. Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків: 

Закон України від 07.09.2021 р. 

12. Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та 

інноваційних структур інших типів: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 549. 

13. Про затвердження Порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1094. 

14. Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного 

реєстру інноваційних проектів: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 р. № 1474. 

15. Деякі питання організації діяльності технологічних парків: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.11.2006 р. № 1657. 

16. Про затвердження Порядку проведення моніторингу та здійснення контролю за реалізацією 

проектів технологічних парків: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2007 р. № 517. 

17. Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань науково-технічного та 

інноваційного розвитку: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 р. № 376. 

18. Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 998. 

19. Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної 

діяльності за рахунок коштів державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 776. 

20. Про схвалення Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 р.: Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. № 526-р. 

21. Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам: Наказ МОН України від 14.01.2016 р. № 13. 

22. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 559-593. 

23. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 170-185. 

24. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 98-99. 

25. Шелухін М.Л. та ін. Господарське право: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 

С. 360-403. 

26. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 329-348. 

27. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 180-186. 
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Тема 9. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

9.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її характеристика. 

9.2. Зовнішньоекономічний договір, його характеристика. 

9.3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дослідити досвід країн Східної Європи щодо правового регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

2. Розробити договір на поставку обладнання з-за кордону. 

3. Як визначити митну вартість автомобіля, що завозиться суб’єктом господарювання на територію 

України? 

 

Рекомендовані джерела 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Інкотермс: Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати. 

Затверджені Міжнародною торговельною палатою 01.01.2000 р. (в редакції 2020 р.). 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. 

5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 

6. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон 

України від 13.10.1992 р. 

7. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності: Закон України від 23.12.1998 р. 

8. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999 р. 

9. Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та 

іноземними особами: Закон України від 16.03.2000 р.  

10. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу: Закон України від 18.03.2004 р. 

11. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 р. 

12. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005 р. 

13. Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг: Закон 

України від 11.01.2006 р. 

14. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 р. 

15. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 р. 

16. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи: 

Закон України від 12.09.2019 р. 

17. Про концесію: Закон України від 03.10.2019 р.  

18. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон 

України від 06.12.2019 р. 

19. Про Митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 р. 

20. Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.1999 р. № 756. 

21. Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 310. 

22. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми 

захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають 

розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21.06.1995р. № 

444. 

23. Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які 

використовуються у процесі оформлення митних декларацій: Наказ Мінфіну України від 20.09.2012 

р. № 1011. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/5080-17
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24. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 632-695. 

25. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 202-219. 

26. Гіжевський В.К., Бабенко В.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: 

історія і сучасність. Вчені записки Університету «КРОК» №4 (56). 2019. С. 34-40. URL: 

https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/233/264 (дата звернення 

20.01.2021).  

27. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 113-134. 

28. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 295-328. 

29. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 166-179. 

 

Тема 10. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

10.1. Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання. 

10.2. Розгляд господарських спорів господарськими судами.  

10.3. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

10.4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. 

10.5. Захист прав суб’єктів господарювання у Міжнародному комерційному арбітражному суді. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дослідити особливості застосування неюрисдикційної форми захисту прав суб’єктів 

господарювання. 

2. Дослідити, які господарські спори найчастіше розглядаються господарськими судами України. 

3. Дослідити досвід діяльності третейських судів в Україні. 

4. Вивчити зарубіжний досвід застосування медіації для вирішення господарських конфліктів. 

5. Які справи підвідомчі Міжнародному комерційному арбітражному суду? 

 

Рекомендовані джерела 

1. Господарський процесуальний кодекс. Прийнятий 06.11.1991 р. 

2. Господарський кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 

3. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 

4. Цивільний процесуальний кодекс. Прийнятий 18.03.2004 р. 

5. Про Міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.1994 р. 

6. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 р. 

7. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. 

8. Про виконавче провадження: Закон України від 02.06.2016 р. 

9. Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів 

в апеляційних округах: Указ Президента України від 29.12.2017 р. № 454/2017. 

10. Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події / підгот. Д.М. Притика [та ін.]. 

Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 464 с. 

11. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 135-148. 

12. Шелухін М.Л. та ін. Господарське право: навч. посіб.- Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 

С. 170-180. 

13. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 369-382. 

14. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. Львів: 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 197-204. 

15. Вищий господарський суд України: Офіційний веб-сайт. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/  

https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/233/264
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
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5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

(для студентів заочної форми навчання необхідно виконати 1, 4 та 5 завдання) 
 

Відповідно до варіанту (обирається за останньою цифрою номера залікової книжки студента, 

або за порядком у журнальному списку) необхідно виконати наступні завдання: 
 

№ 

вар. 

ОПФ (організаційно-

правова форма) 

Основний вид діяльності Вид господарського договору 

1.  ПАТ (публічне 

акціонерне товариство) 

Банківська діяльність 

 

Депозитний договір 

2.  ПрАТ (приватне 

акціонерне товариство) 

Оптова торгівля лікарськими 

засобами 

Оренда приміщення 

3.  Повне товариство Ломбардна діяльність Договір застави 

4.  ТзОВ Охоронна діяльність Договір надання послуг охорони 

виробничого об’єкту (підприємства) 

5.  ТзДВ Медична практика 

 

Договір надання послуг медичного 

обслуговування 

6.  Фермерське 

господарство 

Ветеринарна практика Договір надання ветеринарних 

послуг 

7.  Казенне підприємство Виробництво холодної зброї Договір купівлі-продажу 

8.  Приватне підприємство Туроператорська діяльність Договір надання туристичних послуг 

9.  Державне комерційне 

підприємство 

Будівництво об’єктів з 

середніми та значними 

наслідками 

Договір генпідряду на капітальне 

будівництво 

10.  Командитне товариство Страхова діяльність Договір страхування 

 

 

1. Опрацювати нормативно-правову базу. 

2. Сформувати пакет документів для реєстрації у державного реєстратора. 

3. Вказати подальший алгоритм дій щодо заснування підприємства та перелік документів, що 

необхідні на кожному з етапів. 

4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного виду 

діяльності. 

5. Розробити проект господарського договору. 

1. Опрацювати спеціальне законодавство, що визначає правовий статус та вид 

економічної діяльності досліджуваного суб’єкта господарювання. 
1.1. Використовувати чинні нормативно-правові акти з інформаційного ресурсу Верховної 

Ради України www.rada.gov.ua.  

2. Сформувати пакет документів для реєстрації у Державного реєстратора.  
2.1. Розробити установчі документи (статут, засновницький договір тощо) і оформити 

відповідно до законодавчих вимог. 

2.2. Оформити рішення про заснування. 

2.3. Визначити процедуру реєстрації ЮО (за порядком відповідно до ст. 17 ЗУ «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 

р.).  

2.4. Оформити заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи (відповідно до 

Наказу Мінюсту України від 18.11.2016 р. № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»). 

2.5. Вказати, які ще документи необхідні при реєстрації визначеної в завданні організаційно-

правової форми суб’єкта господарювання. 

3. Вказати подальший алгоритм дій щодо заснування підприємства та перелік 

документів, що необхідні на кожному з етапів, у т.ч.: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/256-2016-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/256-2016-%D0%BF/paran10#n10
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/256-2016-%D0%BF/paran10#n10
http://www.rada.gov.ua/
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3.1. Заповнити форму для отримання номера платника податків у податкових органах за 

відповідною формою (Форми №№ 1-ОПП - 20-ОПП, затверджені Наказом Мінфіну «Про 

затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 р. № 1588). 

3.2. Створити ескіз печатки та/або штампу. 

3.3. Оформити заяву на відкриття банківського рахунку та вказати документи, які необхідно 

додатково подати. 

3.4. Оформити інші документи дозвільного характеру, якщо цього потребує даний вид 

діяльності. 

4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного 

виду діяльності: 
4.1. На основі постанови КМУ від 05.08.2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів 

ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України» визначити орган, уповноважений здійснювати ліцензування досліджуваного вами виду 

діяльності. 

4.2. Ознайомитися з ліцензійними умовами провадження основного виду діяльності та 

визначити основні вимоги, яким повинен відповідати суб’єкт господарювання. Оформити перелік 

вимог на окремому аркуші. 

4.3. Оформити заяву на видачу ліцензії. 

4.4. Здійснити опис інших необхідних документів для отримання ліцензії на ваш вид 

діяльності відповідно до ліцензійних умов. 

5. Розробити проект господарського договору. 

5.1. Ознайомитися із загальними рекомендаціями щодо складання договорів. 

5.2. Ознайомитися із нормативними вимогами ГКУ і ЦКУ щодо складання відповідного виду 

договору. Вказати статті ГКУ і ЦКУ (у випадку існування інших норм, таких як, н-д Положення про 

типову форму договору зазначити також ці нормативно-правові акти), що встановлюють вимоги до 

цієї форми договору. 

5.3. Ознайомитися із шаблонами договорів, розробленими юристами, використовуючи 

електронні засоби, засоби Інтернет та збірники типових договорів. 

5.4. Змоделювати проект договору із потенційним партнером на вигідних для вас умовах. 
 

Вимоги до оформлення ІНДЗ 
 

 

1. Структура:  

- титульна сторінка (є зразок); 

- зміст завдання (5 основних, для 

заочників 3 основних) із зазначенням 

сторінок; 

- текст виконаних завдань. 

2. Оформлення: 

- поля: л – 3; п – 1; н – 2; в – 2; 

- абзац – 1; 

- шрифт - Times New Roman / 12; 

- інтервал – 1,5. 

3. Кількість сторінок: 25-35 (для 

заочників: 15-20). 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Економічний факультет 

 

Кафедра менеджменту 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

з дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» 

 

Варіант № ___ 

 

Виконав (ла): 

студент (ка) гр. ЕКМ – (11 і т.д.) 

ПІБ_____________________ 

 

Перевірила: 

Посада___________________ 

ПІБ____________________ 

 

 

Львів 20__ 
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6. ПИТАННЯ НА ІСПИТ 
 

1. Господарська діяльність, її ознаки та види. 

2. Господарські відносини, їхні ознаки та види. 

3. Право власності та відносини власності в господарській діяльності. 

4. Правове забезпечення здійснення господарської діяльності. 

5. Державне регулювання господарської діяльності. 

6. Поняття господарсько-правового адміністрування. Дореєстраційний етап створення суб’єктів 

господарювання. 

7. Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання.  

8. Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання. 

9. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.  

10. Правовий статус фізичних осіб – підприємців. 

11. Правовий статус підприємств державної форми власності. 

12. Правовий статус підприємств комунальної форми власності. 

13. Правовий статус підприємств приватної форми власності. 

14. Загальна характеристика правового статусу господарських товариств. 

15. Правовий статус АТ. 

16. Правовий статус ТОВ та ТДВ. 

17. Правовий статус повних та командитних товариств. 

18. Правовий статус кооперативів. 

19. Правовий статус господарських об’єднань. 

20. Правовий статус негосподарських організацій. 

21. Поняття, види та функції господарського договору. 

22. Форми укладання та зміст господарських договорів. 

23. Способи та порядок укладання господарських договорів. 

24. Договори про передачу майна у власність. 

25. Договори про передачу майна в користування. 

26. Договори на виконання робіт. 

27. Договори про надання послуг. 

28. Поняття та види господарських зобов’язань. 

29. Принципи та правове забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

30. Поняття, принципи та функції господарсько-правової відповідальності. 

31. Види господарсько-правової відповідальності. 

32. Поняття та основні ознаки економічної конкуренції. 

33. Державне регулювання здійснення економічної конкуренції. 

34. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції у господарській діяльності. Правова 

відповідальність за її здійснення. 

35. Монопольне становище на ринку.  

36. Відповідальність за порушення антимонопольного та конкурентного законодавства. 

37. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  

38. Правовий режим здійснення іноземного інвестування. 

39. Державне регулювання та державна підтримка інвестиційної діяльності. 

40. Поняття відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності: правовий аспект. 

41. Поняття інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних правовідносин. 

42. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

43. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її характеристика. 

44. Зовнішньоекономічний договір, його характеристика. 

45. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

46. Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання. 

47. Розгляд господарських спорів господарськими судами.  

48. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

49. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. 
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50. Захист прав суб’єктів господарювання у Міжнародному комерційному арбітражному суді. 

 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань за поточну успішність становить 50 балів, на 

екзамені – 50 балів: 

Модуль 1 Модуль 2 
ІНДЗ Іспит Всього 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

15 20  

15 

 

50 

 

100 Разом за семестр: 35 

 

Протягом семестру оцінювання знань студентів проводиться за двома змістовими модулями, 

розподіл балів за якими наведено в таблиці: 

 

Види завдань, виконуваних студентами Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1 

1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування ситуацій, 

доповнення до виступу, участь у дискусіях ін.) 

5 

2. Контрольне тестування по модулю 1 (10 тестових питань по 1 балу 

за кожне) 

10 

Разом 15 

Змістовий модуль 2 

1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування ситуацій, 

доповнення до виступу, участь у дискусіях ін.) 

10 

2. Контрольне тестування по модулю 2 (10 тестових питань по 1 балу 

за кожне) 

10 

Разом 20 

Разом за семестр 35 

 

50 балів на іспиті набираються так (у білеті 2 теоретичних питання, тест на 20 питань): 

30 бали – за 2 теоретичні питання (по 15 балів за кожне); 

20 балів – за тест. 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (університету, 

національною та ECTS):  

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

А 90 – 100 відмінно   

В 81-89 
добре  

С 71-80 

D 61-70 
задовільно  

E 51-60 

FX 21-50 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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8. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

 

1. Антимонопольний комітет України: Офіційний сайт. URL: 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index  

2. Аудиторська палата України: Офіційний сайт. URL: http://www.apu.com.ua/  

3. Верховна Рада України: Офіційний веб-портал. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

4. Вищий господарський суд України: Офіційний веб-сайт. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/ 

5. Національний банк України: Офіційне інтернет-представництво. URL: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index  

6. Державна реєстраційна служба: Офіційний сайт. URL: http://www.drsu.gov.ua/  

7. Державна регуляторна служба України: Офіційний веб-сайт. URL: http: www.dkrp.gov.ua/ 

8. Міністерство економіки України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/ 

9. Міністерство освіти і науки України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www mon.gov.ua/  

10. Міністерство фінансів України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/  

11. Міністерство юстиції України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minjust.gov.ua/  

12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.nssmc.gov.ua/ 

13. Пенсійний фонд Україн: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.pfu.gov.ua/ 

14. Президент України: Офіційне інтернет-представництво. URL: http://www.president.gov.ua/  

15. Урядовий портал: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/  
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