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Назва 
дисципліни 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Адреса 
викладання 
дисципліни 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 
кафедра, за 

якою 
закріплена 
дисципліна 

Економічний факультет 

Кафедра менеджменту 

Галузь знань, 
шифр та 

назва 
спеціальності 

07 «Управління і адміністрування» 

073 «Менеджмент» 

Викладачі 
дисципліни 

ГРИЩУК Анна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
менеджменту 

Контактна 
інформація 
викладачів 

anna.hryshchyk@lnu.edu.ua;  

anna_gr_7@ukr.net 

 

Консультації 
з питань 

навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Щопонеділка, 16:00 – 18:00 год. (адреса: 79008, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, 
ауд. 304)  

Також консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою 
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Zoom, Skype або подібні 
ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту 
або дзвонити. 

Сторінка 
курсу 

https://econom.lnu.edu.ua/course/hospodarske-pravo-073 

Інформація 
про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові 
для того, щоб оволодіти теоретичними та практичними навичками щодо процесу 
управління господарською діяльністю на засадах норм господарського права. 

Коротка 
анотація 

дисципліни 

Дисципліна «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» є однією з 
основних нормативних  дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 

«Менеджмент» для освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування», 

яка викладається у 2-му семестрі в обсязі 5-ти кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі 
дисципліни 

Метою викладання 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; 

mailto:anna.hryshchyk@lnu.edu.ua
mailto:anna_gr_7@ukr.net
https://econom.lnu.edu.ua/course/hospodarske-pravo-073
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- усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. 
Література 

для вивчення 
дисципліни 

Основна література:  
1. Конституція України. Прийнята 28.06.1996 р. 
2. Кодекс законів про працю України. Прийнятий 10.12.1971 р.  
3. Господарський кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 
4. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 
5. Податковий кодекс України. Прийнятий 02.12.2010 р. 
6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р. 
7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 
8. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. 
9. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р. 
10. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. 
11. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. 
12. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України 

від 03.03.1998 р. 
13. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. 
14. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 
15. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. 
16. Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. 
17. Про кооперацію: Закон України від 10.07.2003 р. 
18. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України 23.02.2006 р. 

19. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: 
Закон України від 14.09.2003 р. 

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

21. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. 
22. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності: Закон України від 05.04.2007 р. 
23. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. 
24. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 19.05.2011 р. 
25. Про інноваційну діяльність: Закон України від 05.12.2012 р. 
26. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. 
27. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 
28. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. 
29. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. 
30. Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю: Закон України від 

06.02.2018 р. 
31. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03.10.2019р. 

32. Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм 
господарювання» ДК 002:2004, затверджений наказом Дерспоживстандарту 
України від 28.05.2004 р. № 97. 

33. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» 
ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 
р. № 457. 

Додаткова література:  
1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: 

Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/222-19
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2. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і 
галузях економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. 448 с. 

3. Господарське законодавство: навч. посіб. / ред. В.Л. Ортинський. - Київ: Знання, 
2008. 359 с. 

4. 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. 152 с. 

5. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: 
навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с. 

6. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посіб. 
Частина І (лекційний курс). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 536 с. 

7. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посіб. 
Частина ІІ (практичний курс). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 206 с. 

Інтернет-джерела: 
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 [Електронний ресурс]. – Доступно 
з: 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 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 [Електронний ресурс]. – 

Доступно з: http://www.president.gov.ua/  

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

Тривалість 
курсу 

150 год. 

Обсяг курсу 80 годин аудиторних занять. З них 48 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 70 

години самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) 
Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати : 
- основи адміністрування господарської діяльності на засадах норм господарського 
права; 
- зміст окремих господарсько-правових норм; 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index
http://www.apu.com.ua/
http://iportal.rada.gov.ua/
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.drsu.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/o1215
http://www.me.gov.ua/
Міністерство%20освіти%20і%20науки%20України:%20Офіційний%20веб-сайт.%20URL:%20http:/www%20mon.gov.ua/
Міністерство%20освіти%20і%20науки%20України:%20Офіційний%20веб-сайт.%20URL:%20http:/www%20mon.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/o1159
http://www.nssmc.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/o75
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
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- організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність; 
- існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та 
господарських відносин; 
- зарубіжний досвід правового регулювання та управління господарською діяльністю. 
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.  

Ключові 
слова 

Господарсько-правове адміністрування; господарське право; господарське 
законодавство; господарська діяльність; господарські відносини; суб’єкт 
господарювання; правовий статус; господарський договір; господарське зобов’язання. 

Формат 
курсу 

Очний /заочний  
Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем 

Теми Тема 1. Теоретико-правова база здійснення господарської діяльності  
Тема 2. Базові засади правового адміністрування господарської діяльності Тема 3. 
Правовий статус суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм та 
форм власності  
Тема 4. Правове регулювання договірних відносин у господарській діяльності  
Тема 5. Господарські зобов’язання та господарсько-правова відповідальність Тема 6. 
Правове регулювання економічної конкуренції у господарській діяльності 
Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності  
Тема 8. Правове регулювання господарських відносин у сфері науково-технічної та 
інноваційної діяльності  
Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  
Тема 10. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 

Підсумковий 
контроль, 

форма 

Іспит в кінці семестру. Письмовий 

У процесі вивчення дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» 
використовуються методи поточного, модульного та підсумкового контролю. 
Поточний контроль рівня знань студентів передбачає перевірку рівня 
підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль 
здійснюється за напрямами: 
  контроль за систематичністю й активністю роботи на семінарських заняттях; 
  контроль за виконанням завдань для самостійного опрацювання поза межами 
аудиторних занять; 
  контроль за рівнем засвоєння та творчого опрацювання у вигляді ІНДЗ. 

Модульний контроль рівня знань студентів здійснюється за результатами двох 
підсумкових тестів зі змістових модулів протягом семестру.  
Підсумковий контроль знань студентів здійснюється в кінці 2 семестру у формі 
письмового іспиту.  
При виведенні загальної оцінки студента береться до уваги результати поточного, 
модульного та підсумкового контролю. 
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Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як 
«Основи права», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси та оподаткування», 
«Основи економічної науки» та інших достатніх для сприйняття категоріального 
апарату цього курсу, розуміння наукових джерел з такої проблематики. 

Навчальні 
ме-тоди, 

техніки, які 
будуть ви-

користовува-

тися під час 
викладання  

Презентації, лекції, комплексні модулі та завдання; електронні матеріали з 
відповідного курсу у системі (платформі) Moodle, Microsoft Teams, Zoom, проектно-

орієнтоване навчання, дослідницькі завдання, спільні дискусії, написання спільних 
наукових праць  

Необхідне 
обладнання 

Вивчення курсу «Господарсько-правове адміністрування» потребує використання 
загальновживаних програм і операційних систем та електронних матеріалів 
платформи Moodle, Microsoft Teams, Zoom 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, у такому співвідношенні:  
• семінарські заняття: 15% семестрової оцінки; макс. кількість балів – 15.  

• контрольні заміри (модулі): 20% семестр. оцінки; макс. кількість балів – 20. 

• індивідуальне завдання: 15% семестрової оцінки; макс. кількість балів – 15. 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
 

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 Макс. к-сть 
балів 

Змістовий модуль 1 

1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування ситуацій, доповнення 
до виступу, участь у дискусіях тощо) 

5 

2. Контрольне тестування по модулю 1 (10 тестових питань по 1 б. за кожне) 10 

Разом 15 

Змістовий модуль 2 

1. Поточне опитування (усне опитування, розв’язування ситуацій, доповнення 
до виступу, участь у дискусіях тощо) 

10 

2. Контрольне тестування по модулю 2 (10 тестових питань по 1 б. за кожне) 10 

Разом 20 

Разом за семестр 35 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають індивідуальне навчально-

дослідне завдання (ІНДЗ).  
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. 
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4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного 
виду діяльності. 
5. Розробити проект господарського договору. 
 

К ОПФ (організаційно-

правова форма) 
Основний вид діяльності Вид господарського договору 

1. ПАТ  Банківська діяльність Депозитний договір 

2. ПрАТ  Опт. торгівля лікар. засоб. 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 

Буд-цтво об’єктів з серед-

німи та значними наслідк. 
Договір генпідряду на 
капітальне будівництво 

10.  Командитне 
товариство 

Страхова діяльність Договір страхування 

 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 
Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 
підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 
відвідають усі лекції і семінарські заняття курсу. Студенти мають інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 
письмових робіт, передбачених курсом.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 
викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 
рекомендованих. 
Політика виставлення балів. При виведенні загальної оцінки студента беруться до 
уваги бали поточного, модульного та підсумкового контролю. При цьому обов’язково 
враховуються присутність на семінарських заняттях та активність студента під час 

заняття; недопустимість пропусків занять без поважних на те причин; користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 
 

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
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В добре  
71-80 С 

61-70 D задовільно  
51-60 Е 

0-50 FX 
незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 
складання 

 

 

Питання на 
іспит 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 

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

Опитування 

 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по його завершенню. 
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СХЕМА КУРСУ «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

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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Модуль1. ПРАВОВІ ОСНОВИ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

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. 
 

 

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  
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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.  
 

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.  

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 

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. 

 

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. 
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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. 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. 

 

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. 

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 
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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 

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. 

 

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 

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. 

 

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. 

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. 
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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 

7.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  
7.2. Правовий режим здійснення іноземного інвестування. 
7.3. Державне регулювання та державна підтримка 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 
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. 
 

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 

9.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її характеристика. 
9.2. Зовнішньоекономічний договір, його характеристика. 
9.3. Митне 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.  
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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 

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. 
 

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. 

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. 
 


