
Міністерство освіти і науки України 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

Кафедра основ права України 
 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Проректор 

з науково-педагогічної роботи 
та соціальних питань і розвитку 

Львівського національного університету  
імені Івана Франка 

проф. Лозинський М.В. 
 

________________________ 
 

«___» _____________ 2016 року 

 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
„ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРАВО” 

 
 
 
 
 

для студентів, які навчаються за галуззю знань  
0306 “Менеджмент і адміністрування”  

напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” 
освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЬВІВ – 2016 



 1

 
Навчальна програма навчальної дисципліни “Господарське право” для 
студентів за галуззю знань 0306 “Менеджмент і адміністрування” за 
спеціальністю “Менеджмент”, 2016 р. 
 
 
Розробник:  
Ковний Ю.Є., доцент кафедри основ права України, к.е.н., 
 
 
 
 
 
Навчальна програма затверджена на засіданні кафедри основ права України 
юридичного факультету Львівського національного університету  
імені Івана Франка 
(Протокол № ____  від  ____ серпня 2016 року) 
 
 
Завідувач кафедри  
Основ права України   _______________  проф. Кіселичник В.П. 
 
«___» __________ 2016 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схвалено Вченою Радою юридичного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка (галузь знань 0306 “Менеджмент і 
адміністрування” за спеціальністю “Менеджмент”) 
Протокол № ____  від  ____ серпня 2016 року 
 
 
«___» __________ 2016 року             Голова _______________проф. Бурдін В.М. 



 2

1. Пояснювальна записка 
 

Основні засади сучасної економіки передбачають повну господарську самостійність 
суб'єктів господарювання, які функціонують в народному господарстві, вступаючи при 
цьому в різноманітні господарсько-виробничі, організаційно-господарські та 
внутрішньогосподарські відносини. Зазначені суспільні відносини, що виникають у процесі 
організації та здійснення господарської діяльності (як безпосередньо між суб'єктами 
підприємницької діяльності, так і між суб'єктами та іншими учасниками відносин у сфері 
господарювання) регулюються, зокрема, Господарським кодексом, завдяки чому вони 
набувають статусу правових відносин. 

Докорінна зміна економічних відносин в Україні зробила необхідним перегляд діючої 
законодавчої бази, її оновлення та пристосування до нових умов господарювання. 
Господарське право, що регулює виробничу, торгівельну діяльність суб'єктів 
господарювання, тобто безпосередньо економічні відносини, зазнає найбільших змін. У 
зв'язку з цим підвищуються вимоги до майбутніх фахівців економістів щодо знань основ 
господарського права та навичок застосування норм господарського законодавства у 
повсякденній господарській практиці. 

 
Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни «Господарське право» є суспільні відносини в сфері 
господарської діяльності. 

 
Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни — формування у студентів системи правових знань, 
невід’ємно пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань та 
практичних навичок, пов’язаних із правовим регулюванням господарської діяльності, 
правовим статусом суб’єктів господарювання та органів державної влади. 

 
Основні завдання 

Завдання навчальної дисципліни — формування у студентів системи науково-
теоретичних і практичних знань з господарського права, визначення та розкриття змісту 
понять, категорій та інститутів господарського права, законодавчих актів; вироблення поваги 
до законів, їх дотримання і виконання у практичній діяльності. 

 
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Навчальна дисципліна вивчається на основі знань та має структурно-логічні зв’язки з 
предметами: «Правознавство», «Адміністративне право», «Трудове право», «Цивільне право». 
Передує вивченню предмету «Митне право». 

 
Вимоги до знань і умінь 

 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 
знати: 
 Основні правові положення з галузі господарського права; 
 Характер і зміст господарських правовідносин; 
 Особливості захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва з метою 

виховання у студентів правової свідомості та культури; 
 Необхідність непримиренного ставлення до порушень законності в підприємницькій 

діяльності, активної громадської та професійної позиції у боротьбі з ними; 
 Нові та внесені зміни до діючих законів, які регулюють господарські 

правовідносини; 
 

уміти: 
 Давати правовий аналіз конкретних господарських правовідносин; 
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 Використовувати отриманні правові знання у своїй практичній діяльності; 
 Вирішувати правові суперечності в господарській діяльності; 
 Підготувати і скласти господарсько-правову документацію; 
 Самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати господарсько-правове 

законодавство; 
 Вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру щодо обраної професії. 

 
Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 
 
Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 
З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних 
ситуацій 

  
Навчальна програма складена на 2 кредити. Форма контролю – ПМК, екзамен. 

 
Опис предмета навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів,  – 2 
Галузь знань: 0306 

„Менеджмент і 
адміністрування” 

 
Нормативна 

 

Модуль – 1 
Напрям підготовки: 

6.030601 
„Менеджмент” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
Спеціальність 

6.030601 
„Менеджмент” 

3-й  
Курсова робота –  Семестр 

Загальна кількість годин 
– 60 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 1 
самостійної роботи 
студента –2 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
Бакалавр 

16 год.  год. 

Практичні, семінарські 

16 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

28 год. год. 
ІНДЗ: 

Вид контролю: іспит 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 
роботи для денної форми навчання становить:1:2 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
 
№ теми Назва теми 
Тема 1.  Поняття та види господарської діяльності 
Тема 2.  Державне регулювання господарської діяльності в Україні 
Тема 3.  Суб’єкти господарської діяльності 
Тема 4.  Організація господарської діяльності 
Тема 5.  Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності 

 фізичних осіб 
Тема 6.  Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
Тема 7.  Загальні положення про договори у сфері господарської діяльності 
Тема 8.  Договори про передачу майна у власність 
Тема 9.  Договори про передачу майна в користування 
Тема 10.  Договори про виконання робіт 
Тема 11.  Договори на надання послуг 
Тема 12.  Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення юридичної особи 
Тема 13.  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Тема 14.  Захист прав та законних інтересів суб’єктів 

 підприємницької діяльності 
 
 

3. Зміст навчальної дисципліни. 
 

Змістовий модуль 1. Господарське право 
 

Тема 1. Поняття та види господарської діяльності. 
Господарське право як галузь права. Принципи господарського права. Господарська 

діяльність: поняття і види. Особливості здійснення підприємницької діяльності. 
Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських 

правовідносин. Методи господарського права. Система господарського права. 
 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні. 
Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання. 

Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. Засоби державного 
регулювання господарських відносин. 

Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини. Державний 
контроль та нагляд за господарською діяльністю. Особливості управління господарською 
діяльністю у державному секторі економіки. 

 
Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності. 

Загальна характеристика суб'єкта господарювання. Установчі документи суб'єктів 
господарювання - юридичних осіб. Класифікація суб'єктів господарської діяльності. 
Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 

Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 
Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості створення та діяльності. 
Фермерське господарство: поняття та його місце серед інших суб'єктів 

підприємництва. 
Іноземні підприємства та підприємства з іноземною інвестицією: поняття, 

організаційно-правові форми, особливості створення та діяльності. 
Господарська діяльність відокремлених структурних підрозділів підприємств. 
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Тема 4. Організація господарської діяльності. 
Поняття  і види організаційних форм господарської діяльності в Україні. 

Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання. Загальні та спеціальні умови 
створення суб'єктів господарювання. Державна реєстрація суб'єктів господарювання. 

Передумови для здійснення господарської діяльності. Способи індивідуалізації 
суб'єктів господарювання. Дозвільна система у сфері господарювання.  Ліцензування 
господарської діяльності. Патентування та квотування деяких видів підприємницької 
діяльності. 
 

Тема 5. Припинення юридичних осіб та  
підприємницької діяльності фізичних осіб. 

Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, 
поділ, перетворення, приєднання, злиття. 

Державна реєстрація припинення юридичної особи. Зняття з обліку в органах 
державної податкової служби. Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття та тимчасової втрати 
працездатності. Порядок закриття рахунків в установах банку. 

Державна реєстрація припинення діяльності фізичної особи-підприємця. 
 

Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
Поняття майна суб`єктів господарювання. Право власності - основне речове право у 

сфері господарювання. Організаційно-засновницькі повноваження власника. Право 
господарського відання. Право оперативного управління. 

Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. Джерела 
формування майна суб`єктів господарської діяльності. Прибуток (збиток) підприємства. 
Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).  
 

Тема 7. Загальні положення про договори 
 у сфері господарської діяльності. 

Ознаки, поняття і свобода господарського договору. Формування договірних відносин 
між суб’єктами господарювання.  

Загальний порядок укладення господарського договору.  
Укладення господарських договорів на біржах, аукціонах та за конкурсом. 
Зміст та форма господарського договору. Види господарських договорів.  

 
Тема 8. Договори про передачу майна у власність. 

Договори про передання майна у власність (господарське відання, оперативне 
управління) у сфері господарювання.  

Господарський договір купівлі-продажу.  
Договори поставки, контрактації сільськогосподарської продукції.  
Договір постачання через приєднану мережу.  
Договір міни (бартеру). 

 
Тема 9. Договори про передачу майна в користування. 

Договори, якими опосередковується передання майна у користування в господарській 
діяльності.  

Договір оренди. Оренда земельної ділянки. Оренда будівель та інших капітальних 
споруд. Оренда транспортних засобів. Оренда державного та комунального майна.  

Договір лізингу. 
 

Тема 10. Договори про виконання робіт. 
Договори, за якими здійснюється виконання робіт.  
Договір підряду. Підряд на капітальне будівництво. Підряд на проектні та пошукові 

роботи.  
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Поняття та види інноваційної діяльності. Договір на створення і передання науково-
технічної продукції (науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи – НДДКР).  
 

Тема 11. Договори на надання послуг. 
Договори про надання послуг у сфері господарювання. 
Загальні положення про послуги в господарській діяльності. 
Договір перевезення вантажу. 
Транспортне експедирування. 
Договір зберігання. 

 
Тема 12. Зобов’язання про спільну діяльність.  

Договори про створення юридичної особи. 
Поняття та принципи виконання договірних зобов`язань між суб’єктами 

господарювання.  
Співвідношення належного і реального виконання договорів між суб`єктами 

господарської діяльності.  
Гарантійні зобов`язання сторін господарського договору.  
Забезпечення виконання господарських зобов`язань (неустойка, завдаток, порука, 

банківська гарантія, застава, притримання та ін.).  
Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. 
Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання. 
Агентський договір та його зміст. 
Немонопольні та монопольні агентські відносини. 
Передача прав комерційного агента. 
Розрахунки в агентських відносинах. 
Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність 

за порушення агентського договору. 
Припинення агентського договору. 

 
Тема 13. Правове регулювання  

зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її суб`єкти. Принципи і види 

зовнішньоекономічної діяльності. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності. 

Зовнішньоекономічний договір (контракт). 
Поняття валютних цінностей. Правове регулювання валютних операцій. Резиденти та 

нерезиденти України. Ліцензування валютних операцій. Види валютних операцій. Порядок 
ввезення (вивозу), пересилання національної та іноземної валюти через митний кордон 
України.  

Поняття та види іноземних інвестицій. Форми здійснення іноземних інвестицій. 
Державно-правові гарантії прав іноземних інвесторів. 
 

Тема 14. Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання 
господарських спорів. 

Виконавчий напис нотаріуса. 
Вирішення справ господарським судом. 
Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. 
Порядок виконання судових рішень. 
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І.  Спасибо-Фатєєва // Вісник Академії правових наук Укр. – 2009. – № 1 (56). – С. 150–155. 
48. Спасибо-Фатєєва І. Поняття нерухомого майна та права на нього / І. Спасибо-Фатєєва // 
Українське комерційне право. – 2009. – № 9. – С. 10–19. 
49. Татькова З. Ф. Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських 
санкцій / З. Ф. Татькова // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 998–1007. 
50. Тотьев К. Державна і природна монополія. // Право України. - 2009. - № 3. – С. 34 - 36. 
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51. Томчишен С. В. Умови дійсності (нікчемності) та підстави визнання недійсними 
правочинів (договорів), які не відповідають вимогам щодо їх письмової форми / С. В. 
Томчишен // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 3. – С. 17–28.  
52. Черняк С. А.  ВСУ узагальнив практику судового розгляду справ про розкриття 
банківської інформації, яка містить банківську таємницю/ Черняк С.А.//  Правовий тиждень.-
2010.-№ 1-2(179-180)-С.4. 
53. Шевчук О. Історичний розвиток та соціально-економічні особливості процесу 
банкрутства.// Право України. – 2008. -№3.-С.56-59. 
54. Шевчук О., Герасименко Л. Колізійні аспекти законодавства при банкрутстві 
підприємств. // Право України. – 2008.- №1. – С.58-61. 
55. Шаренко М. С. Юридичні особи як платники податків / М. С. Шаренко // Форум права. – 
2010. – № 1. – С. 406–415. 
 
Інформаційні ресурси 
 
http://portal.rada.gov.ua  – Офіційний сайт Верховної Ради України.  
http://kmu.gov.ua  –  Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. 
http://ccu.gov.ua  –  Офіційний сайт Конституційного Суду України. 
http://president.gov.ua  –  Офіційний сайт Президента України. 
http://www.minfin.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства фінансів України. 
http://www.сustoms.gov.ua - Офіційний сайт Державної митної служби України. 
http://www.ssmsc.gov.ua - Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку. 
http://www.un.org – Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй 
http:/coe.int - Офіційний сайт Ради Європи 
http://europa.eu.int - Офіційний сайт Європейського Союзу 
http://echr.coe.int - Офіційний сайт Європейського суду з прав людини 
 

 
5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами 

навчальної роботи за ОПП 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усь
ого  

у тому числі Усь
ого  

у тому числі 
л п л 

а 
б 

ін
д 

ср л п л 
а 
б 

ін
д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Господарське право 

Тема 1. Поняття та види 
господарської діяльності 

4 1 1   2       

Тема 2. Державне 
регулювання 
господарської діяльності в 
Україні 

4 1 1   2       

Тема 3. Суб’єкти 
господарської діяльності 

5 1 2   2       

Тема 4. Організація 
господарської діяльності 

4 1 1   2       
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Тема 5.Припинення 
юридичних осіб та 
підприємницької 
діяльності  фізичних осіб 

5 2 1   2       

Тема 6. Правовий режим 
майна суб’єктів 
господарювання 

4 1 1   2       

Тема 7. Загальні 
положення про договори 
у сфері господарської 
діяльності 

4 1 1   2       

Тема 8. Договори про 
передачу майна у 
власність 

4 1 1   2       

Тема 9. Договори про 
передачу майна в 
користування 

4 1 1   2       

Тема 10. Договори про 
виконання робіт 

4 1 1   2       

Тема 11. Договори на 
надання послуг 

4 1 1   2       

Тема 12. Зобов’язання про 
спільну діяльність. 
Договори про створення 
юридичної особи 

6 2 2   2       

Тема 13. Правове 
регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 

4 1 1   2       

Тема 14. Захист прав та 
законних інтересів 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

4 1 1   2       

Разом 60 16 16   28       

 

 
6. Календарно-тематичний план аудиторних занять 

6.1. Календарно-тематичний план лекційних занять 

№ 
п/п 

Тема заняття К-сть 

год. 
1 Тема 1. Поняття та види господарської діяльності 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні 
2 

2 Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності  
Тема 4. Організація господарської діяльності 

2 

3 Тема 5. Припинення юридичних осіб та  
підприємницької діяльності  фізичних осіб 

2 
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4 Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
Тема 7. Загальні положення про договори у сфері  
господарської діяльності 

2 

5 Тема 8. Договори про передачу майна у власність 
Тема 9. Договори про передачу майна в користування 

2 

6 Тема 10. Договори про виконання робіт 
Тема 11. Договори на надання послуг 

2 

7 Тема 12. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення 
юридичної особи 

2 

8 Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

2 

Разом годин: 16 
 

6.2. Календарно-тематичний план семінарських занять 

№ 
п/п 

Тема заняття К-сть 

год. 
1 Тема 1. Поняття та види господарської діяльності 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні 
2 

2 Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності 2 
3 
 

Тема 4. Організація господарської діяльності 
Тема 5. Припинення юридичних осіб та  
підприємницької діяльності  фізичних осіб 

2 

4 Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
Тема 7. Загальні положення про договори у сфері  
господарської діяльності 

2 

5 Тема 8. Договори про передачу майна у власність 
Тема 9. Договори про передачу майна в користування 

2 

6 Тема 10. Договори про виконання робіт 
Тема 11. Договори на надання послуг 

2 

7 Тема 12. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення 
юридичної особи 

2 

8 Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

2 

Разом годин: 16 
 

6.3. Графік обов’язкових консультацій 

№ 
п/п 

Зміст консультації Кількість 
годин 

1 Консультація з написання ІНДР, СРС, підготовки до семінарських занять 1 

2  Передекзаменаційна консультація. 1 

Разом годин: 2 
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7. Плани семінарських занять 

 

7.1. Методичні рекомендації з підготовки студентів до семінарських занять 

Семінар (“семінар” латинською мовою означає “розсадник”, а в буквальному 
розумінні – поширення знань шляхом усних виступів і обговорень) у вищій школі – це 
адекватна форма навчального процесу, вид практичних занять, який передбачає обговорення 
під керівництвом викладача підготовлених студентами доповідей і повідомлень чи 
проблемного, заздалегідь не підготовленого питання, участь студентів у дискусіях, виступи з 
доповненнями до відповідей колег. На семінарах студенти розширюють, поглиблюють і 
зміцнюють набуті на лекціях і під час самостійної роботи знання, накопичують у пам’яті  
нові факти, положення, вчаться критично аналізувати документи і матеріали, набувають 
навиків публічних виступів, ведення полеміки, відстоювання власних поглядів, виробляють 
уміння користуватися науковою термінологією й поняттями.  

Залежно від мети, завдання і змісту у вищій школі використовують різні типи 
семінарських занять. Кожний з них має власну структуру і методику проведення. Передусім 
слід підкреслити важливість проведення вступних семінарських занять з метою викликати 
інтерес до семінарської роботи, психологічно підготувати студентів до цього виду навчання, 
надати план занять, список літератури та джерел, методичні поради тощо. Це сприяє 
усвідомленню студентами важливості семінарської роботи.  

Семінар – розгорнута бесіда найбільш поширений вид практичного заняття. Його 
характерною особливістю є чітко сформульовані, тісно пов’язані між собою питання певної 
теми, які формулюються як пізнавальне завдання і на які студенти мають давати відповіді в 
результаті самостійного вивчення програмного матеріалу. 

Структурно семінар-бесіда має обов’язкові складові, які викладач прагне раціонально 
використати в процесі роботи: 

 вступне слово викладача; 
 основна частина семінару, на яку відводиться найбільше часу, – це бесіда з питань, 

що виносяться на заняття.  
 заключне слово викладача, який оцінює рівень підготовки студентів до заняття, 

виставляє відповідні бали, підбиває підсумки та робить узагальнення з теми. 
Семінар доповідей і повідомлень ставить вищі вимоги до студентів на всіх етапах 

підготовки до нього. Студенти ретельно готуються до семінарського заняття, грунтовно 
вивчають і конспектують різні джерела та літературу, продумують відповіді на питання, 
винесені для розгляду. Цей вид семінарського заняття дає змогу обговорювати спеціально 
підготовлені студентами письмові доповіді – реферати. Структурно семінар доповідей і 
повідомлень складається з таких елементів: 

 вступне слово викладача; 
 доповіді студентів з окремих питань; 
 обговорення та оцінювання кожного виступу; 
 підбиття підсумків викладачем. 
Свої особливості має і семінар-диспут – один із найефективніших методів активізації 

процесу самостійного мислення. Дискусія, тобто колективне обговорення, сприяє 
виробленню в студентів уміння обговорювати проблеми і знаходити шляхи їх вирішення, 
висловлювати й аргументувати свої погляди, слухати один одного, виступати в ролі 
критиків. 

Поради загального характеру, які необхідно послідовно використовувати при 
підготовці до семінарського заняття: 

1. Ознайомитись з темою і планом заняття, кожним із винесеним на розгляд питань. 
2. Знайди і замовити у бібліотеці відповідні рекомендовані джерела та літературу. 
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3. Прочитати документальні джерела й основну літературу до кожного з питань 
семінару. 

4. Законспектувати необхідний матеріал, виписати цитати. 
5. Скласти план і текст свого виступу на семінарському занятті з кожного питання. 
6. В зв‘язку зі змінами у законодавстві необхідно використовувати законодавчі акти, 

які не втратили свою чинність; 
Участь в семінарських заняттях, виступи, доповнення оцінюються за кредитно-

модульною системою. Відповідні бали викладач виставляє в журналі. Пропущене 
семінарське заняття відпрацьовується студентом, незалежно від причини пропуску в 
позаурочний час протягом двох тижнів. Невідпрацьоване семінарське заняття має наслідком 
недопущення студента до здачі залікового модуля та екзамену. 

Семінарське заняття є формою проміжного контролю знань студентів, тому бали, 
одержані студентами під час семінарських занять є одним з критеріїв для оцінювання знань 
студентів протягом вивчення навчальної дисципліни. 

Метою кожного семінарського заняття є: розвиток навиків самостійного здобуття 
знань за аналогією; уміння виділяти головне і суттєве; критично аналізувати документи і 
матеріали; набуття навиків публічних виступів, ведення полеміки, відстоювання власних 
поглядів;  вироблення уміння користуватися науковою термінологією й поняттями. 

 

7.2. Плани семінарських занять 

Семінарське заняття № 1. 

План 

Тема 1. Поняття та види господарської діяльності. 
1. Господарське право як галузь права. Принципи господарського права.  
2. Господарська діяльність: поняття і види. 
3. Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських 

правовідносин. 
Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні. 
1. Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання.  
2. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку.  
3. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі 

економіки. 
Тематика рефератів: 

Особливості здійснення підприємницької діяльності. 
Методи господарського права.  
Система господарського права. 
Засоби державного регулювання господарських відносин. 
Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини.  
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 
 

Семінарське заняття № 2. 

План 

Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності. 
1. Класифікація суб'єктів господарської діяльності.  
2. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 
3. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 
4. Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості створення та діяльності. 
5. Фермерське господарство: поняття та його місце серед інших суб'єктів 

підприємництва. 
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Тематика рефератів: 

Загальна характеристика суб'єкта господарювання.  
Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб.  
Іноземні підприємства та підприємства з іноземною інвестицією: поняття, організаційно-
правові форми, особливості створення та діяльності. 
Господарська діяльність відокремлених структурних підрозділів підприємств. 
 

Семінарське заняття № 3. 

План 

Тема 4. Організація господарської діяльності. 
1. Поняття  і види організаційних форм господарської діяльності в Україні.  
2. Загальні та спеціальні умови створення суб'єктів господарювання. Державна 

реєстрація суб'єктів господарювання. 
3. Передумови для здійснення господарської діяльності. Способи індивідуалізації 

суб'єктів господарювання.  
4. Дозвільна система у сфері господарювання.  
Тема 5. Припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних 

осіб. 
1. Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, 

поділ, перетворення, приєднання, злиття. 
2. Державна реєстрація припинення юридичної особи.  
3. Державна реєстрація припинення діяльності фізичної особи-підприємця. 

 
Тематика рефератів: 

Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання. 
Ліцензування господарської діяльності.  
Патентування та квотування деяких видів підприємницької діяльності. 
Зняття з обліку в органах державної податкової служби.  
Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності.  
Порядок закриття рахунків в установах банку. 

 
Семінарське заняття № 4. 

План 

Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
1. Поняття майна суб`єктів господарювання.  
2. Організаційно-засновницькі повноваження власника. Право господарського 

відання. Право оперативного управління. 
3. Джерела формування майна суб`єктів господарської діяльності. Прибуток (збиток) 

підприємства. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).  
Тема 7. Загальні положення про договори  у сфері господарської діяльності. 
1. Ознаки, поняття і свобода господарського договору.  
2. Зміст та форма господарського договору.  
3. Види господарських договорів.  

 
Тематика рефератів: 

Право власності - основне речове право у сфері господарювання.  
Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання.  
Формування договірних відносин між суб’єктами господарювання.  
Загальний порядок укладення господарського договору.  
Укладення господарських договорів на біржах, аукціонах та за конкурсом. 
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Семінарське заняття № 5. 

План 

Тема 8. Договори про передачу майна у власність. 
1. Господарський договір купівлі-продажу.  
2. Договори поставки, контрактації сільськогосподарської продукції.  
3. Договір постачання через приєднану мережу.  
4. Договір міни (бартеру). 
Тема 9. Договори про передачу майна в користування. 
1. Договір оренди.  
2. Оренда земельної ділянки.  
3. Оренда будівель та інших капітальних споруд.  

 

Тематика рефератів: 

Договори про передання майна у власність (господарське відання, оперативне управління) у 
сфері господарювання.  
Договори, якими опосередковується передання майна у користування в господарській 
діяльності.  
Оренда транспортних засобів.  
Оренда державного та комунального майна.  
Договір лізингу. 
 

Семінарське заняття № 6. 

План 

Тема 10. Договори про виконання робіт. 
1. Підряд на капітальне будівництво.  
2. Підряд на проектні та пошукові роботи.  
3. Договір на створення і передання науково-технічної продукції (науково-дослідні 

та дослідно-конструкторські роботи – НДДКР).  
Тема 11. Договори на надання послуг. 
1. Договори про надання послуг у сфері господарювання. 
2. Загальні положення про послуги в господарській діяльності. 
3. Договір перевезення вантажу. 

 

Тематика рефератів: 

Договори, за якими здійснюється виконання робіт.  
Договір підряду.  
Поняття та види інноваційної діяльності.  
Транспортне експедирування. 
Договір зберігання. 
 

Семінарське заняття № 7. 

План 

Тема 12. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення 
юридичної особи. 

1. Поняття та принципи виконання договірних зобов`язань між суб’єктами 
господарювання.  

2. Співвідношення належного і реального виконання договорів між суб`єктами 
господарської діяльності.  
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3. Забезпечення виконання господарських зобов`язань (неустойка, завдаток, порука, 
банківська гарантія, застава, притримання та ін.).  

4. Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. Законодавство 
про комерційне посередництво у сфері господарювання.  

5. Агентський договір та його зміст. Немонопольні та монопольні агентські 
відносини. 

 

Тематика рефератів: 

Гарантійні зобов`язання сторін господарського договору.  
Передача прав комерційного агента. 
Розрахунки в агентських відносинах. 
Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом.  
Відповідальність за порушення агентського договору. 
Припинення агентського договору. 

 

Семінарське заняття № 8. 

План 

Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її суб`єкти.  
2. Принципи і види зовнішньоекономічної діяльності.  
3. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  
4. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності. 
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 
1. Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання 

господарських спорів. 
2. Виконавчий напис нотаріуса. 
3. Вирішення справ господарським судом. 

 

Тематика рефератів: 

Зовнішньоекономічний договір (контракт). 
Поняття валютних цінностей. Правове регулювання валютних операцій.  
Резиденти та нерезиденти України. Ліцензування валютних операцій.  
Види валютних операцій. Порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та іноземної 
валюти через митний кордон України.  
Поняття та види іноземних інвестицій. Форми здійснення іноземних інвестицій. Державно-
правові гарантії прав іноземних інвесторів. 
Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. 
Порядок виконання судових рішень. 
 

8.Самостійна робота студентів (СРС) 
 

8.1.Графік виконання самостійної роботи 
 

№ 
п/п 

Тема заняття К-сть 

год. 
1 Тема 1. Поняття та види господарської діяльності 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в Україні 
4 

2 Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності 2 
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3 
 

Тема 4. Організація господарської діяльності 
Тема 5. Припинення юридичних осіб та  
підприємницької діяльності  фізичних осіб 

4 

4 Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 
Тема 7. Загальні положення про договори у сфері  
господарської діяльності 

4 

5 Тема 8. Договори про передачу майна у власність 
Тема 9. Договори про передачу майна в користування 

4 

6 Тема 10. Договори про виконання робіт 
Тема 11. Договори на надання послуг 

4 

7 Тема 12. Зобов’язання про спільну діяльність. Договори про створення 
юридичної особи 

2 

8 Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

4 

Разом годин: 28 
 
Форми контролю самостійної роботи: семінарські заняття та ПМК. 
 

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання 
 

Частина навчальної дисципліни «Господарське право» виноситься на самостійне 
вивчення. Мета самостійної роботи студентів (СРС) – активізація засвоєння матеріалу, розвиток 
умінь і набуття навичок студентами із самостійної роботи з літературою, нормативно-
правовими актами, аналізу опрацьованого матеріалу. 

СРС включає самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, яке полягає у 
вивченні окремих питань теми або всієї теми шляхом роботи з рекомендованою літературою.  

 
СРС виконується за такими загальними правилами: 
 для виконання самостійної роботи потрібно завести окремий зошит, в якому 

акуратно і розбірливо, без скорочень (крім загальноприйнятих) виконувати завдання у 
визначеній послідовності; 

 перед виконанням кожного теоретичного завдання необхідно скласти його план або 
виконувати його за планом, рекомендованим викладачем. Дозволяється акуратно приклеювати 
інформацію з газет та журналів з актуальних питань; 

 питання з СРС виносяться на семінарські заняття, включені до ІНДР та 
екзаменаційних питань; 

 СРС оцінюється згідно зі шкалою оцінювання знань студентів і включається до 
загальної суми балів студента; 

 виконання всієї самостійної запланованої роботи є необхідною передумовою 
допуску  студента до заліку та екзамену з навчальної дисципліни «Господарське право». 

Організація самостійної роботи студентів передбачає вирішення наступних важливих 
завдань: 

 формування навиків продуктивного спілкування в умовах навчального процесу, 
що у тій чи іншій мірі являються наближеними до реальних умов; 

 розвиток вміння аргументувати свою точку зору, чітко формулювати та ясно 
викладати свої думки; 

 становлення здібностей до аналізу складних ситуацій, здатності виділення 
основних та другорядних причин їх виникнення, вміння знаходити засоби та способи їх 
вирішення; 

 удосконалення  процесів уваги, пам`яті, а також мислення. 
 
Основними видами організації самостійної роботи є: 
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 вивчення лекційного матеріалу, основою якого є конспект лекцій викладача; 
 вирішення завдань, які даються в ході проведення семінару викладачем (див. зміст 

питань у планах семінарських занять); 
 виконання домашніх завдань та настанов, котрі подаються викладачем наприкінці 

лекції; 
 написання глосарія – словника, в якому відображується коротке роз`яснення 

термінів та понять по заданій темі; 
 огляди по темі – письмовий короткий літературний огляд на 1-2 сторінки з 

рекомендованої теми з використанням додаткового матеріалу з різноманітних видань, а 
також з інформаційних ресурсів Інтернету. 

 підготовка до семінарських занять; 
 складання таблиць, схем на задану тематику. 
 
Важливим елементом організації самостійного вивчення навчальної дисципліни 

виступає підготовка рефератів. Тематика рефератів вказується у планах проведення 
семінарських занять. Рефератом прийнято також називати доповідь з оглядом готових 
матеріалів. 

Реферування передбачає виклад чужих точок зору, зроблених вченими висновків. але 
не забороняє висловлювати власну точку зору, оскільки само по собі ставить мету 
вироблення відношення студента чи слухача до проблеми, котра вивчається. У ньому дається 
лиш е первісне осмислення та узагальнення певного обсягу інформації, що накопичена 
вченими та викладено в опублікованій літературі. 

Для організації самостійного вивчення навчальної дисципліни передбачено 
проведення групових та індивідуальних консультацій викладачем у поза навчальний час. 

 
 

8.3.Тематичний план самостійної роботи студентів 
 

№ 
п/п 

 
Назва теми 

 
Питання 

1 
Поняття та види 
господарської діяльності 

1. Господарські відносини та їх правове регулювання.  
2. Ознаки та види господарських правовідносин.  
3. Методи господарського права.  
4. Система господарського права. 

2 
Державне регулювання 
господарської діяльності в 
Україні 

1. Податки в механізмі державного впливу на господарські 
відносини.  
2. Державний контроль та нагляд за господарською 
діяльністю. Особливості управління господарською 
діяльністю у державному секторі економіки. 

3 

Суб’єкти господарської 
діяльності 

1. Фермерське господарство: поняття та його місце серед 
інших суб'єктів підприємництва. 
2. Іноземні підприємства та підприємства з іноземною 
інвестицією: поняття, організаційно-правові форми, 
особливості створення та діяльності. 
3. Господарська діяльність відокремлених структурних 
підрозділів підприємств. 

4 
Організація господарської 
діяльності 

1. Дозвільна система у сфері господарювання. 
2. Ліцензування господарської діяльності. 
3. Патентування та квотування деяких видів підприємницької 
діяльності. 

5 Припинення юридичних осіб 
та підприємницької 
діяльності  фізичних осіб 

1. Зняття з обліку в органах державної податкової служби. 
Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового 
державного соціального страхування України на випадок 
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безробіття та тимчасової втрати працездатності. 
2. Порядок закриття рахунків в установах банку. 

6 

Правовий режим майна 
суб’єктів господарювання 

1. Особливості правового режиму державного майна у сфері 
господарювання.  
2. Джерела формування майна суб`єктів господарської 
діяльності.  
3. Прибуток (збиток) підприємства.  
4. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг). 

7 
Загальні положення про 
договори у сфері  
господарської діяльності 

1. Загальний порядок укладення господарського договору.  
2. Укладення господарських договорів на біржах, аукціонах та 
за конкурсом. 
3. Зміст та форма господарського договору.  
4. Види господарських договорів. 

8 
Договори про передачу  
майна у власність 

1. Договори поставки, контрактації сільськогосподарської 
продукції.  
2. Договір постачання через приєднану мережу.  
3. Договір міни (бартеру). 

9 
Договори про передачу  
майна в користування 

1. Оренда транспортних засобів.  
2. Оренда державного та комунального майна.  
3. Договір лізингу. 

10 
Договори про виконання 
робіт 

1. Поняття та види інноваційної діяльності.  
2. Договір на створення і передання науково-технічної 
продукції (науково-дослідні та дослідно-конструкторські 
роботи – НДДКР).  

11 
Договори на надання  
послуг 

1. Договір перевезення вантажу. 
2. Транспортне експедирування. 
3. Договір зберігання. 

12 

Зобов’язання про спільну 
діяльність. Договори про 
створення юридичної особи 

1. Співвідношення належного і реального виконання 
договорів між суб`єктами господарської діяльності.  
2. Гарантійні зобов`язання сторін господарського договору. 
3. Розрахунки в агентських відносинах. 
4. Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним 
агентом.  
5. Відповідальність за порушення агентського договору. 
6. Припинення агентського договору. 

13 
Правове регулювання 
зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 

1. Порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та 
іноземної валюти через митний кордон України.  
2. Поняття та види іноземних інвестицій.  
3. Форми здійснення іноземних інвестицій.  
4. Державно-правові гарантії прав іноземних інвесторів. 

14 
Захист прав та законних 
інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1. Вирішення справ господарським судом. 
2. Третейський суд у спорах суб'єктів господарської 
діяльності. 
3. Порядок виконання судових рішень. 

 
 

9. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 
 
1.Господарське право як галузь права.  
2.Принципи господарського права.  
3.Господарська діяльність: поняття і види.  
4.Особливості здійснення підприємницької діяльності. 
5.Господарські відносини та їх правове регулювання.  
6.Ознаки та види господарських правовідносин.  
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7.Методи господарського права.  
8.Система господарського права. 
9.Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання. 
10. Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку. 
11. Засоби державного регулювання господарських відносин. 
12. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини. 
13. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 
14. Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки. 
15. Загальна характеристика суб'єкта господарювання.  
16. Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб.  
17. Класифікація суб'єктів господарської діяльності.  
18. Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. 
19. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця. 
20. Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості створення та діяльності. 
21. Фермерське господарство: поняття та його місце серед інших суб'єктів підприємництва. 
22. Іноземні підприємства та підприємства з іноземною інвестицією: поняття, організаційно-
правові форми, особливості створення та діяльності. 
23. Господарська діяльність відокремлених структурних підрозділів підприємств. 
24. Поняття  і види організаційних форм господарської діяльності в Україні. 
25. Організаційно-правові форми суб'єктів господарювання.  
26. Загальні та спеціальні умови створення суб'єктів господарювання.  
27. Державна реєстрація суб'єктів господарювання. 
28. Передумови для здійснення господарської діяльності.  
29. Способи індивідуалізації суб'єктів господарювання.  
30. Дозвільна система у сфері господарювання. 
31. Ліцензування господарської діяльності. 
32. Патентування та квотування деяких видів підприємницької діяльності. 
33. Підстави припинення суб'єктів господарювання.  
34. Форми реорганізації: виділення, поділ, перетворення, приєднання, злиття. 
35. Державна реєстрація припинення юридичної особи.  
36. Зняття з обліку в органах державної податкової служби.  
37. Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності.  
38. Порядок закриття рахунків в установах банку. 
39. Державна реєстрація припинення діяльності фізичної особи-підприємця. 
40. Поняття майна суб`єктів господарювання.  
41. Право власності - основне речове право у сфері господарювання.  
42. Організаційно-засновницькі повноваження власника.  
43. Право господарського відання.  
44. Право оперативного управління. 
45. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання. 
46. Джерела формування майна суб`єктів господарської діяльності.  
47. Прибуток (збиток) підприємства.  
48. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг).  
49. Ознаки, поняття і свобода господарського договору.  
50. Формування договірних відносин між суб’єктами господарювання.  
51. Загальний порядок укладення господарського договору.  
52. Укладення господарських договорів на біржах, аукціонах та за конкурсом. 
53. Зміст та форма господарського договору.  
54. Види господарських договорів.  
55. Договори про передання майна у власність (господарське відання, оперативне 
управління) у сфері господарювання.  
56. Господарський договір купівлі-продажу.  
57. Договори поставки, контрактації сільськогосподарської продукції.  
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58. Договір постачання через приєднану мережу.  
59. Договір міни (бартеру). 
60. Договори, якими опосередковується передання майна у користування в господарській 
діяльності.  
61. Договір оренди.  
62. Оренда земельної ділянки.  
63. Оренда будівель та інших капітальних споруд.  
64. Оренда транспортних засобів.  
65. Оренда державного та комунального майна.  
66. Договір лізингу. 
67. Договори, за якими здійснюється виконання робіт.  
68. Договір підряду.  
69. Підряд на капітальне будівництво.  
70. Підряд на проектні та пошукові роботи.  
71. Поняття та види інноваційної діяльності.  
72. Договір на створення і передання науково-технічної продукції (науково-дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи – НДДКР).  
73. Договори про надання послуг у сфері господарювання. 
74. Загальні положення про послуги в господарській діяльності. 
75. Договір перевезення вантажу. 
76. Транспортне експедирування. 
77. Договір зберігання. 
78. Поняття та принципи виконання договірних зобов`язань між суб’єктами господарювання.  
79. Співвідношення належного і реального виконання договорів між суб`єктами 
господарської діяльності.  
80. Гарантійні зобов`язання сторін господарського договору.  
81. Забезпечення виконання господарських зобов`язань (неустойка, завдаток, порука, 
банківська гарантія, застава, притримання та ін.).  
82. Агентська діяльність.  
83. Підстави виникнення агентських відносин. 
84. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання. 
85. Агентський договір та його зміст. 
86. Немонопольні та монопольні агентські відносини. 
87. Передача прав комерційного агента. 
88. Розрахунки в агентських відносинах. 
89. Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. 
90. Відповідальність за порушення агентського договору. 
91. Припинення агентського договору. 
92. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та її суб`єкти.  
93. Принципи і види зовнішньоекономічної діяльності.  
94. Форми здійснення зовнішньоекономічної діяльності.  
95. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності. 
96. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 
97. Поняття валютних цінностей.  
98. Правове регулювання валютних операцій.  
99. Резиденти та нерезиденти України.  
100. Ліцензування валютних операцій.  
101. Види валютних операцій.  
102. Порядок ввезення (вивозу), пересилання національної та іноземної валюти через 
митний кордон України.  
103. Поняття та види іноземних інвестицій.  
104. Форми здійснення іноземних інвестицій.  
105. Державно-правові гарантії прав іноземних інвесторів. 
106. Способи захисту прав суб'єктів господарювання.  
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107. Досудове врегулювання господарських спорів. 
108. Виконавчий напис нотаріуса. 
109. Вирішення справ господарським судом. 
110. Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. 
111. Порядок виконання судових рішень. 
 

10. Методи оцінювання знань студентів 
 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 
перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи 
проведення поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і 
здійснюються шляхом усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, 
виконання завдань та вирішення задач із практичних проблем. Проміжний контроль 
здійснюється шляхом проведення модулів (модульний контроль). Підсумковий контроль 
проводиться з метою оцінювання результатів навчання шляхом проведення іспиту. Форма 
проведення іспиту – письмова, усна, тестова тощо - затверджується кафедрою. 

 
 

10.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів 
 

ПОТОЧНИЙ ТА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ  
 

Екзамен 
Заліковий модуль 

Семінарські заняття  СРС ЗМ1  
50 балів 50 балів 50 балів 

50 балів 50 балів 

РАЗОМ:                                                      100 балів 
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10.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів 
  

№
з/
п 

Види робіт. 
Критерії оцінювання знань студентів 

 

Бали 
рейтингу 

Максимальна  
кількість 

балів 
1 2 3 4 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях До 50 балів 50 

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питання; 
 правильне розкриття змісту та категорії міжнародного законодавства, механізму їх взаємозв’язку і 

взаємодії; 
 уміння користуватись методами наукового аналізу суспільних явищ, процесів і характеризувати їх риси та 

форми виявлення;  
 здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 
 знання необхідних законів і підзаконних нормативних актів України;  

41-50 балів 

 при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами все ж таки студентом 
допущені помилки під час використання матеріалу, посилання на конкретні історичні періоди та факти, 
неточності у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і 
знаходить правильні відповіді; 

21-40 балів 

 одночасно мають місце обидва типи недоліків, які окремо характеризують критерії оцінки; 
 відповідь малообґрунтована, неповна; 
 студент не знайомий з законодавчими матеріалами, матеріалами  періодичної преси з правових та 
загальноекономічних питань; 

11-20 балів 

 у відповіді відсутні належні докази і аргументи, зроблені висновки не відповідають загальноприйнятим, 
хибні; 
 характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть питання чи не знає 
правильної відповіді; 
 студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки 

1-10 балів 
 
 
 
 

 допущені грубі помилки і студент не може їх виправити 
студент не готовий до заняття. 

0 балів 
 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) До 50 балів 50  

 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 
 проаналізовано необхідні закони і нормативні матеріали України, міжнародне законодавство та 

міждержавні угоди, присутнє посилання на них під час розкриття питань; 

41–50 балів 
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 використано матеріали періодичної преси; 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено повне розкриття питань 
 недостатньо використано законодавство 

31–40 балів 
 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття трьох і більше з пунктів,  
зазначених вище (якщо вони  потрібні для вичерпного розкриття питання); 
 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодичної преси; 

16–30 балів 
 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 
 використані матеріали лише підручника; 

1–15 балів 
 

 самостійна робота не виконана 
0 балів 

 
3.  Модульний контроль (ЗМ ) 

(проводиться в письмовій формі за окремими варіантами) 
До 50 балів 50 

Встановлено 3 рівні складності завдань. 

1. Перший рівень (завдання 1) – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 
Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в картці тестування записана 
правильна відповідь.  

1 бал 10 балів 

2. Другий рівень (завдання 2) – завдання з короткою відповіддю.  
Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо студент дав вірні визначення, 
посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3 бали 30 балів 

3. Третій рівень (завдання 3) – завдання з розгорнутою відповіддю (повне обґрунтування  відповіді).  
В цих завданнях потрібно зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні посилання, вказати факти, з 
яких випливає те чи інше твердження.  

10 балів 

4.  Заохочувальні бали 
Доповідь на науковій конференції з тематики дисципліни  До 50 балів 50 
Наукова стаття з тематики дисципліни в наукових виданнях До 50 балів 50 
Додаткова індивідуальна науково-дослідна робота До 50 балів 50 

Заохочувальні бали (зі знаком „плюс”)   

▪ відсутність пропусків занять протягом семестру без поважних причин До 5 5 
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10.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю за 
чотирибальною системою 

 
 

Оцінки  Відсотки (%%) від набраних балів за 
результатами проміжного контролю  

5 “відмінно” 90 – 100 
4 “добре” 71 – 89  

3 “задовільно” 51 – 70  
2 “незадовільно” Менше 50 %  

 
 

10.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами  
підсумкового контролю  

 
 

Оцінка в 
балах 

Оцінка  
ECTS 

 
Визначення 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

90 – 100 A Відмінно (EXCELENT) відмінне 
виконання з незначною кількістю 
помилок  

Відмінно 

81 – 89 B Дуже добре (VERI GOOD) вище 
середніх стандартів, але з деякими 
помилками  

Добре 

71 – 80 C Добре (GOOD) – в цілому змістовна і 
правильна робота з певною кількістю 
значних помилок  

Добре 

61 – 70 D Задовільно (SATISFACTORI) – 
непогано, але зі значною кількістю 
недоліків  

Задовільно 

51 – 60 E Достатньо (SUFFICIENT) – виконання 
відповідає мінімальним критеріям  

Задовільно 

26 – 59 FX Незадовільно (FAIL) – необхідна ще 
певна додаткова робота для успішного 
складання екзамену  

Незадовільно 
1 – 25 F Незадовільно (FAIL) – необхідна 

серйозна подальша робота, 
обов’язковий повторний курс  

 
90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь 

на всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та 
спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-
економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 
правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але 
не на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто 
знав нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у 
спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку 
його відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  
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61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної 
відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із 
рекомендованих джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) 
відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної 
дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в 
знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 
передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з 
дисципліни. 

 
11. Методичне забезпечення 

 
11.1. Методичне забезпечення дисципліни 

 
Навчально-методичне та наукове забезпечення кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу з навчальної дисципліни „Господарське право” включає: 

▪ державні стандарти освіти;  

▪ навчальні та робочі навчальні плани; 

▪ навчальна програма; 

▪ робоча програма; 

▪ плани семінарських занять та методичні матеріали з їх проведення;  

▪ методичні матеріали до виконання самостійної та індивідуальної роботи  

▪ завдання для проведення модульного контролю  

▪ завдання для підсумкового контролю;  

▪ законодавчі та інструктивно-методичні матеріали; 

▪ підручники і навчальні посібники;  

▪ навчально-методичні матеріали з вивчення тем навчальної дисципліни „Господарське 

право”. 

 
 

11.2. Методики активізації процесу навчання 
 

Проблемні лекції спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. Коло питань 
теми обмежується декількома ключовими моментами. Студентам під час лекції роздається 
друкований матеріал, виділяються головні висновки з питань, що розглядаються. При 
читанні лекцій студентам даються питання для самостійного обмірковування. Коментарі 
своїх думок слухачі здійснюють самостійно або за участю викладача. 

Робота в малих групах дає змогу структурувати семінарські заняття за формою і 
змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, 
забезпечує формування особистісних якостей та досвіду спілкування. 

Семінари-дискусії передбачають обмін думками  і поглядами учасників з приводу 
даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, 
виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції 
інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в 
тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за обмежений  проміжок часу, 
обговорити і здійснити їх селекцію. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення 
певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань 
тощо. 
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Банки візуального супроводження сприяють активізації творчого сприйняття змісту 
дисципліни за допомогою наочності: 

Нормативно-правові документи з Адміністративного права України; 
Навчально-методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни; 
Інтерактивні посібники, підручники; 
Періодичні видання; 
Альбом схем і карт з навчальної дисципліни; 

 
 
 

Методи активізації процесу 
навчання 

Практичне застосування навчальних технологій 

1 2 
Проблемні лекції 

Проблемні лекції направлені на 
розвиток логічного мислення 
студентів, коло питань теми 
обмежується двома-трьома 
ключовими моментами.  
Студентам під час лекцій може 
роздаватися роздатковий 
матеріал, виділяються головні 
висновки з питань, що 
розглядаються. 
При читанні лекцій студентам 
даються питання для 
самостійного розміркування, на 
які лектор дає відповіді сам, не 
чекаючи відповідей студентів 

Тема 2. Державне регулювання господарської 
діяльності в Україні. 

Проблемні питання: 
1. Державна регуляторна політика у сфері 
господарювання, її цілі та завдання.  
2. Прогнозування та планування економічного і 
соціального розвитку.  
3. Засоби державного регулювання господарських 
відносин. 
Тема 4. Організація господарської діяльності. 

Проблемні питання: 
1. Дозвільна система у сфері господарювання. 
2. Ліцензування господарської діяльності. 
3. Патентування та квотування деяких видів 
підприємницької діяльності. 
Тема 14. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

Проблемні питання: 
1. Досудове врегулювання господарських спорів. 
2. Виконавчий напис нотаріуса. 
3. Вирішення справ господарським судом. 

Робота в малих групах 
Робота в малих групах дає 
змогу структурувати семінарські 
заняття за формою і змістом, 
створює можливості для участі 
кожного студента в роботі за 
темою заняття, забезпечує 
формування особистісних 
якостей та досвіду соціального 
спілкування 

Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності. 
 Робота в малих групах при визначені установчих 

документів суб'єктів господарювання - юридичних осіб. 
 Робота в малих групах при характеристиці 

правового статусу громадянина-підприємця. 
 Робота в малих групах при з'ясуванні поняття, 

організаційно-правової форми, особливостей створення 
та діяльності іноземного підприємства та підприємства з 
іноземною інвестицією. 
Тема 5. Припинення юридичних осіб та 
підприємницької діяльності фізичних осіб. 

 Робота в малих групах при проведенні державної 
реєстрації припинення юридичної особи. 
 Робота в малих групах при розв’язанні правових 

ситуацій порядку закриття рахунків в установах банку. 
 Робота в малих групах при проведенні державної 

реєстрації припинення фізичної особи-підприємця. 
Семінари–дискусії 
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Семінари-дискусії 
передбачають обмін думками і 
поглядами учасників з приводу 
даної теми, а також розвивають 
мислення, допомагають 
формувати погляди і 
переконання 

Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів 
господарювання. 

Дискусійні питання: 
1. Право господарського відання.  
2. Право оперативного управління. 
3. Особливості правового режиму державного майна у 
сфері господарювання. 
4. Джерела формування майна суб`єктів господарської 
діяльності. 
Тема 7. Загальні положення про договори  у сфері 
господарської діяльності. 

Дискусійні питання: 
1. Загальний порядок укладення господарського 
договору.  
2. Укладення господарських договорів на біржах, 
аукціонах та за конкурсом. 
3. Зміст та форма господарського договору. 
Тема 12. Зобов’язання про спільну діяльність. 
Договори про створення юридичної особи. 

Дискусійні питання: 
1. Співвідношення належного і реального виконання 
договорів між суб`єктами господарської діяльності.  
2. Гарантійні зобов`язання сторін господарського 
договору.  
3. Забезпечення виконання господарських зобов`язань 
(неустойка, завдаток, порука, банківська гарантія, 
застава, притримання та ін.).  

Мозкові атаки 
Мозкові атаки – метод 
розв’язання невідкладних 
завдань, сутність якого пролягає 
в тому, щоб висловити якомога 
більшу кількість ідей за дуже 
обмежений проміжок часу, 
обговорити і здійснити їх 
селекцію 

Тема 8. Договори про передачу майна у власність. 
 Мозкова атака щодо з’ясування сутності договорів 

про передання майна у власність (господарське відання, 
оперативне управління) у сфері господарювання.  

 Мозкова атака щодо з’ясування специфічних умов 
укладання, зміни договору міни (бартеру). 
Тема 9. Договори про передачу майна в 
користування. 

 Мозкова атака щодо з’ясування сутності договорів, 
якими опосередковується передання майна у 
користування в господарській діяльності. 

 Мозкова атака щодо визначення істотних умов 
договору оренди (земельної ділянки, будівель та інших 
капітальних споруд, транспортних засобів, державного 
та комунального майна). 

Кейс – метод 
Кейс–метод – метод аналізу 
конкретних ситуацій, який дає 
змогу наблизити процес 
навчання до реальної практичної 
діяльності спеціалістів і 
передбачає розгляд складних 
конфліктних випадків, 
проблемних ситуацій, 
інцидентів у процесі вивчення 
навчального матеріалу 

Тема 10. Договори про виконання робіт. 
Проблемні ситуації з визначення законності 

легалізації виконання робіт ( Договір підряду, підряд на 
капітальне будівництво, підряд на проектні та пошукові 
роботи). Визначення поняття, аналіз та види 
інноваційної діяльності. 
Тема 11. Договори на надання послуг. 

Проблемні ситуації з визначення  правових засад 
укладання та виконання договорів про надання послуг у 
сфері господарювання. 
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12. Зміни і доповнення до робочої програми 
 

 
№ 
п/п 

 
Зміни і доповнення в робочій програмі (розділ, тема, 

зміст змін і доповнень) 

 
Навчальний 

рік 

 
Підпис зав. 
кафедрою 
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