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Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації. Для 

погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27671&preview=true 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб опанувати теоретичні та практичні 

проблеми правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, 

діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а 

також вивчити теоретичні положення та виробити навички 

практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій 

сфері. Тому у курсі представлено як огляд концепцій цивільно-

правового та господарсько-правового регулювання відносин за участю 

суб’єктів господарювання, так і процесів та інструментів, які потрібні 

для охорони та захисту їхніх прав та інтересів.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Правовий статус суб’єктів господарської діяльності» є 

завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 081 «Право» 

для освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка 

викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Правовий статус суб’єктів 

господарської діяльності» є опанування теоретичних та практичних 

проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, 

діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а 

також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок 

практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій 

сфері. Завдання – аналіз актів господарського законодавства України, 

актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної 

літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів 

відповідно до програми дисципліни. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. 2-ге вид., 

змін. та доп. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова 
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єдність», 2008. 766с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 

2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; 

за ред. В.М. Коссака. К.: Істина, 2008. 992с. 

3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / 

[Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. 

В.К. Мамутова.  К.: Юрінком Інтер, 2004.  688с. 

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / 

[Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. К.: 

Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 672с. 

5. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2е вид., перероб. і 

доп. К.: Юрінком Інтер, 2005 592с. 

Додаткова література:  

1. Винар Л.В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих 

державою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне 

право; міжнародне приватне право». Львів, 2006. 20с. 

2. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / 

[О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О.І. 

Харитонової. Х.: Одіссей, 2007. 832с. 

3. Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання 

корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, 

Великобританії та України: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.04.  Х., 

2006. 526с. 

4. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на 

засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право. 

2007. - №7. 

5. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий 

аспект). Львів: Центр Європи, 1996. 216с. 

6. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 

12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. Львів, 2000. 16с. 

7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права: Монографія. К.: Інститут держави і права ім. 

В.М. Корецького НАН України, 2004. 328с. 

8. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. 

К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 

9. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні 

акціонерних товариств в Україні: Монографія. К.: Вид.дім «Києво-

Могилянська акад.», 2007. 159с. 

10. Спасибо-Фатєєва І. Деякі міркування стосовно пропозицій про 

реформування корпоративного законодавства // Юридичний 

радник. 2007. № 5 (19). С. 15-18 

11. Спасибо-Фатєєва І.В., Спасибо В.В. Проблематика організаційно-

правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств) 

// Університетські наукові записки. 2006. № 1 (17). С. 71-78. 

12. Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения 

хозяйственных обществ: Монография. Донецк: «Вебер» (Донецкое 

отделение), 2007. 258с. 

13. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з 

правонаступництвом: Монографія. Хмельницький. В-тво «Цюпак» 

2010. 224с. 



14. Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних 

осіб у цивільному праві України: монографія / Ю.М. Юркевич. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410с. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 42 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  

знати: 

- джерела правового регулювання порядку створення, діяльності та 

припинення суб’єктів господарювання в Україні; 

- особливості правового статусу окремих суб’єктів господарської 

діяльності; 

- правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення 

суб’єктів господарської діяльності; 

вміти:  

правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус 

суб’єктів господарської діяльності; 

складати проекти установчих документів суб’єктів господарської 

діяльності, а також окремих процесуальних документів; 

аналізувати практичні казуси. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Правовий статус 

суб’єктів господарської діяльності», аспірант повинен оволодіти 

здатністю розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що стосуються правових 

засад створення, діяльності та припинення суб’єктів господарської 

діяльності в Україні. Вказане також передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики застосування нормативної бази у цій сфері, 

виокремлення шляхів розв’язання існуючих науково-практичних 

проблем.  

Передбачається одержання аспірантом найбільш передових 

концептуальних та методологічних знань в галузі науково-дослідної 

та/або професійної діяльності, вдосконалення його вмінь критично 

аналізувати існуючу законодавчу базу у сфері господарської діяльності, 

оцінювати і синтезувати нові шляхи його розвитку. Аспірант повинен 

оволодіти правилами спілкування в діалоговому режимі з широкою 

науковою спільнотою та громадськістю галузі цивільного та 

господарського права, ініціювати інноваційні комплексні рішення при 

повній автономності під час їх реалізації. 

Вивчення даної дисципліни передбачає також одержання аспірантом  

теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 

достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення. 

Ключові слова Суб’єкт господарської діяльності, господарська організація, юридична 

особа, фізична особа-підприємець, господарське товариство, 

підприємство. 

Формат курсу Очний та заочний. 

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 



Теми  

Назви тем Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

лекції пр.з. с.р. 

Тема 1. Суб’єкти господарської 

діяльності в Україні 

7 2 1 4 

Тема 2. Підприємство як 

організаційна форма 

господарювання: 

 

2.1. Поняття підприємств та їх 

правовий статус за законодавством 

України; 

 

2.2. Особливості створення та 

діяльності окремих видів 

підприємств 

18 

 

 

9 

 

 

9 

6 

 

 

3 

 

 

3 

4 

 

 

2 

 

 

2 

8 

 

 

4 

 

 

4 

Тема 3. Державні та комунальні 

унітарні підприємства 

7 2 1 4 

Тема 4. Господарські товариства: 

 

4.1. Правова характеристика 

господарських товариств. 

Акціонерні товариства; 

 

4.2. Правовий статус товариств з 

обмеженою та додатковою 

відповідальністю. Повні та 

командитні товариства 

20 

 

10 

 

 

10 

8 

 

4 

 

 

4 

4 

 

2 

 

 

2 

8 

 

4 

 

 

4 

Тема 5. Підприємства колективної 

власності 

12 4 2 6 

Тема 6. Об’єднання підприємств 14 6 2 6 

Тема 7. Особливості правового 

статусу інших суб’єктів 

господарювання 

12 4 2 6 

Усього годин 90 32 16 42 
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Усний іспит 

Пререквізити Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань таких 

дисциплін, як загальна теорія права, господарське, цивільне, 

адміністративне, фінансове, земельне, міжнародне приватне право, 

економічна теорія та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються 

відповідно такі питання: поняття системи права і системи 

законодавства, джерела права, поняття правовідносин і підстав їх 

виникнення, майнові відносини господарюючих суб’єктів, особисті 

немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, 

система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на 

інших суб`єктів права, основи правового режиму майна та 

бухгалтерського обліку, формування зв`язків з іноземним елементом і 

т.д. 

 



Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, практичні заняття, проектно-орієнтоване навчання, дискусія. 

Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, 

крім загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсуковий 

контроль 

(іспит) 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т9 Т10 50 100 

5 5 5 7 7 7 7 2 3 

 

90-100 балів (А, відмінно) - виставляється здобувачу, 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 (В, добре) - виставляється здобувачу, який дав не цілком 

повну але правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (С, добре) - виставляється здобувачу, 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.  

61-70 балів (D, задовільно) - виставляється здобувачу, який не дав 

вичерпної детальної відповіді на питання контрольних завдань і яка 

базується тільки на одному із рекомендованих джерел вивчення 

матеріалу. 

51-60 балів (E, задовільно) - виставляється здобувачу, який не дав 

вичерпної (достатньої) відповіді на питання контрольних завдань та не 

може назвати джерела інформації навчальної дисципліни. 

0-50 балів (FX, незадовільно) - виставляється здобувачу, який виявив 

значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, 

незнайомий з основною юридичною літературою з дисципліни. 

Письмові роботи: Очікується, що здобувачі виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи здобувачів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

аспірантів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі здобувачі відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Здобувачі мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку здобувачі зобов’язані 



дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Викладач та 

факультет сприятиме у наданні необхідної літератури, яку здобувачі не 

зможуть знайти самостійно. Здобувачі заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкової здачі. 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність здобувача під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; 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. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

Генезис правового регулювання суб’єктів господарської діяльності. 

Поняття суб’єктів господарювання в Україні. Класифікація суб’єктів 

господарської діяльності. Правове регулювання порядку створення 

суб’єктів господарської діяльності. Загальні та спеціальні умови 

створення суб’єктів господарювання. Способи індивідуалізації 

суб’єктів господарювання в Україні. Припинення суб’єктів 

господарської діяльності: поняття, форми, види та способи. 

Банкрутство як підстава припинення суб’єктів господарювання. 

Поняття підприємств та їх класифікація. Зовнішньоекономічна та 

соціальна діяльність підприємств. Правове регулювання порядку 

припинення підприємств. Особливості створення та діяльності окремих 

видів підприємств: приватних підприємств; фермерських господарств; 

підприємств з іноземними інвестиціями; іноземних підприємств. 

Поняття державного унітарного підприємства. Державне комерційне 

підприємство. Правовий режим майна державного комерційного 

підприємства. Особливості господарської діяльності державних 

комерційних підприємств. Казенне підприємство. Правовий режим 

майна казенного підприємства. Особливості господарської діяльності 

казенних підприємств. Особливості порядку створення, діяльності та 

припинення комунальних унітарних підприємств. Поняття та види 

господарських товариств. Майно і майнові права в господарських 

товариствах. Правовий режим акцій та дивідендів. Правова 

характеристика акціонерних товариств. Особливості створення 

публічних та приватних акціонерних товариств. Особливості 

припинення акціонерних товариств. Товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю: порядок створення, діяльності, 

управління та припинення. Особливості створення, діяльності та 

припинення повних та командитних товариств. Відповідальність 

повних учасників. Поняття підприємства колективної власності та його 

види. Правове регулювання створення, діяльності та припинення 

кооперативів. Виробничі кооперативи: поняття, види, особливості 

створення та припинення. Правовий режим майна виробничого 

кооперативу. Членство у виробничому кооперативі. Порядок у 

правління виробничим кооперативом. Правовий статус підприємств 

споживчої кооперації. Підприємства об’єднань громадян, релігійних 

організацій. Поняття об’єднання підприємств та його види. 

Організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Статус 

підприємства-учасника об’єднання. Майнові відносини в об’єднанні 

підприємств. Правові наслідки виходу учасника з об’єднання. 



Припинення об’єднання підприємств. Асоційовані підприємства та 

холдингові компанії. Інші форми об’єднання інтересів підприємств. 

Особливості правового статусу громадян як суб’єктів господарювання. 

Правовий статус іноземних суб’єктів господарювання. Особливості 

правового статусу фінансових установ як суб’єктів господарювання. 

Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій 

у сфері господарювання. 

http://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=25692&preview=true  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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Схема курсу  

«Правовий статус суб’єктів господарської діяльності» 

2019–2020 навчального року 

 

Тиж. 

/ дата 

/ год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

 

 

 

Література.*** Ресурси в інтернеті 

 

 

 

Завданн

я, год 

 

 

 

Термінви

конання 

 Тема 1. Суб’єкти 

господарської діяльності в 

Україні. 

1. Генезис правового 

регулювання суб’єктів 

господарської діяльності.  

2. Поняття суб’єктів 

господарювання в Україні.  

3. Класифікація суб’єктів 

господарської діяльності.  

4. Правове регулювання 

порядку створення суб’єктів 

господарської діяльності.  

5. Загальні та спеціальні 

умови створення суб’єктів 

господарювання.  

6. Способи індивідуалізації 

суб’єктів господарювання в 

Україні.  

7. Припинення суб’єктів 

господарської діяльності: 

поняття, форми, види та 

способи.  

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., 

змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008. – 766с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, 

змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. 

Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с. 

3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / 

[Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. 

Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с. 

4. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу 

України: Від 16 січня 2003 р. / Сергій Опанасович Теньков. – К.: 

Видавництво А.С.К., 2004. – 720с. – (Нормат. док. та комент.) 

5. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / Валентин Степанович 

Щербина. – 2е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – 592с. 

6. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / 

Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216с. 

7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с. 

8. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: 

Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво 

«Цюпак» – 2010. – 224с. 

9. Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних 

2 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 



8. Банкрутство як підстава 

припинення суб’єктів 

господарювання. 

Тема 1. Суб’єкти 

господарської діяльності в 

Україні. 

1. Генезис правового 

регулювання суб’єктів 

господарської діяльності.  

2. Поняття суб’єктів 

господарювання в Україні.  

3. Класифікація суб’єктів 

господарської діяльності.  

4. Правове регулювання 

порядку створення суб’єктів 

господарської діяльності.  

5. Загальні та спеціальні 

умови створення суб’єктів 

господарювання.  

6. Способи індивідуалізації 

суб’єктів господарювання в 

Україні.  

7. Припинення суб’єктів 

господарської діяльності: 

поняття, форми, види та 

способи.  

8. Банкрутство як підстава 

припинення суб’єктів 

господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття 

осіб у цивільному праві України:  монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2017. 410 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua 

3. Офіційна сторінка Президента України – www.president.gov.ua  

4. Урядовий портал Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua  

5. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – www.minjust.gov.ua   

6. Національний банк України – www.bank.gov.ua   

7. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.ua   

8. Газета «Юридическая практика» – www.yurpractika.com    

9. Газета «Урядовій кур'єр» – www.ukurier.gov.ua   

10. Національна бібліотека України  ім. В.І. Вернадського – 

www.nbuv.gov.ua  

11.  Бібліотека банківської справи – www.lib.academv.sumy.ua   

12. Національна парламентська бібліотека України – www.nplu.kiev.ua   

13. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника – www.lsl.lviv.ua   

14. Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького – 

www.ognb.odessa.ua   

15.  Харківська державна  наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка – 

www.korolenko.kharkov.com     

16. Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна  – www.library.univer.kharkov.ua   

17. Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human 

Rights) – www.echr.coe.int   

18. Інформація про міжнародні суди – www.worldcourts.com   

19. Міжнародний валютний фонд – www.imf.org   

20. Світова організація торгівлі – www.wto.org   
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Тема 2. Підприємство як 

організаційна форма 

господарювання 

1. Поняття підприємств та їх 

правовий статус за 

Лекція 

 

 

 

 

1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., 

змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008. – 766с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, 

змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. 

4 години 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 
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законодавством України.  

2. Поняття підприємств та їх 

класифікація.  

3. Зовнішньоекономічна та 

соціальна діяльність 

підприємств.  

4. Правове регулювання 

порядку припинення 

підприємств. 

5. Особливості створення та 

діяльності окремих видів 

підприємств: приватних 

підприємств; фермерських 

господарств (як юридичних 

осіб); підприємств з 

іноземними інвестиціями; 

іноземних підприємств. 

 

Тема 2. Підприємство як 

організаційна форма 

господарювання 

1. Поняття підприємств та їх 

правовий статус за 

законодавством України.  

2. Поняття підприємств та їх 

класифікація.  

3. Зовнішньоекономічна та 

соціальна діяльність 

підприємств.  

4. Правове регулювання 

порядку припинення 

підприємств. 

5. Особливості створення та 

діяльності окремих видів 

підприємств: приватних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

занятя 

Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с. 

3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / 

[Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. 

Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с. 

4. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як 

суб’єкти цивільних правовідносин. -Івано-Франківськ: Прикарпатський 

національний університет імені В. Стефаника. – 2017. 

5. Деревяненко Б. В. Захист прав суб’єктів господарювання: навчальний 

посібник: Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. – 150 с. 

6. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / 

Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216с. 

7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с. 

8. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: 

Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво 

«Цюпак» – 2010. – 224с. 

9. Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних 

осіб у цивільному праві України:  монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2017. 410 с. 
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1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua 

3. Офіційна сторінка Президента України – www.president.gov.ua  

4. Урядовий портал Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua  

5. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – www.minjust.gov.ua   
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Тема 3. Державні та 

комунальні унітарні 

підприємства. 

1. Поняття державного 

унітарного підприємства.  

2. Державне комерційне 

підприємство.  

3. Правовий режим майна 
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підприємства.  

4. Особливості господарської 

діяльності державних 
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Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., 

змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008. – 766с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, 

змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. 

Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с. 

3. Правові засади створення, діяльності та припинення юридичних осіб в 

Україні: навч. посібник / Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. Верба-Сидор 

та ін.; за ред. Ю.М. Юркевича. Львів, ЛьвДУВС, 2019. 412 с. 

4. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як 

суб’єкти цивільних правовідносин. -Івано-Франківськ: Прикарпатський 

національний університет імені В. Стефаника. – 2017. 

5. Деревяненко Б. В. Захист прав суб’єктів господарювання: навчальний 

посібник: Львів: Галицька видавнича спілка, 2019. – 150 с. 

6. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / 

Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216с. 

7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с. 

8. Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних 

осіб у цивільному праві України:  монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана 

6 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
http://www.korolenko.kharkov.com/
http://www.library.univer.kharkov.ua/
http://www.echr.coe.int/
http://www.worldcourts.com/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

припинення комунальних 

унітарних підприємств. 

 

Тема 3. Державні та 

комунальні унітарні 

підприємства. 

1. Поняття державного 

унітарного підприємства.  

2. Державне комерційне 

підприємство.  

3. Правовий режим майна 

державного комерційного 

підприємства.  

4. Особливості господарської 

діяльності державних 

комерційних підприємств.  

5. Казенне підприємство.  

6. Правовий режим майна 

казенного підприємства.  

7. Особливості господарської 

діяльності казенних 

підприємств.  

8. Особливості порядку 

створення, діяльності та 

припинення комунальних 

унітарних підприємств. 

 

 

Практичне 

заняття 

Франка, 2017. 410 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua 

3. Офіційна сторінка Президента України – www.president.gov.ua  

4. Урядовий портал Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua  

5. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – www.minjust.gov.ua   

6. Національний банк України – www.bank.gov.ua   

7. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.ua   

8. Газета «Юридическая практика» – www.yurpractika.com    

9. Газета «Урядовій кур'єр» – www.ukurier.gov.ua   

10. Національна бібліотека України  ім. В.І. Вернадського – 

www.nbuv.gov.ua  

11.  Бібліотека банківської справи – www.lib.academv.sumy.ua   

12. Національна парламентська бібліотека України – www.nplu.kiev.ua   

13. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника – www.lsl.lviv.ua   

14. Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького – 

www.ognb.odessa.ua   

15.  Харківська державна  наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка – 

www.korolenko.kharkov.com     

16. Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна  – www.library.univer.kharkov.ua   

17. Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human 

Rights) – www.echr.coe.int   

18. Інформація про міжнародні суди – www.worldcourts.com   

19. Міжнародний валютний фонд – www.imf.org   

Світова організація торгівлі – www.wto.org   

 

 

 

2 години 

 

 

 

Протягом 

заняття 

 

Підготовк

а доповіді 

та 

індивідуа

льного 

завдання 

 

 

 Тема 4. Господарські 

товариства 

1. Правова характеристика 

господарських товариств.  

2. Акціонерні товариства.  

3. Поняття та види 

Лекція 

 

 

 

 

 

1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., 

змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008. – 766с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, 

змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. 

Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с. 

4 години 

 

 

 

 

 

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.ua/
http://www.yurpractika.com/
http://www.ukurier.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.lib.academv.sumy.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.ognb.odessa.ua/
http://www.korolenko.kharkov.com/
http://www.library.univer.kharkov.ua/
http://www.echr.coe.int/
http://www.worldcourts.com/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/


господарських товариств.  

4. Майно і майнові права в 

господарських товариствах.  

5. Правовий режим акцій та 

дивідендів.  

6. Правова характеристика 

акціонерних товариств.  

7. Особливості створення 

публічних та приватних 

акціонерних товариств.  

8. Особливості припинення 

акціонерних товариств. 

9.Правовий статус товариств 

з обмеженою та додатковою 

відповідальністю.  

10. Повні та командитні 

товариства.  

11. Товариства з обмеженою 

та додатковою 

відповідальністю: порядок 

створення, діяльності, 

управління та припинення.  

12. Особливості створення, 

діяльності та припинення 

повних та командитних 

товариств. Відповідальність 

повних учасників. 
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4. Майно і майнові права в 

господарських товариствах.  

5. Правовий режим акцій та 

дивідендів.  

6. Правова характеристика 

акціонерних товариств.  

7. Особливості створення 

публічних та приватних 

акціонерних товариств.  

8. Особливості припинення 

акціонерних товариств. 
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з обмеженою та додатковою 
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поняття, види, особливості 

створення та припинення.  

4. Правовий режим майна 

виробничого кооперативу.  

5. Членство у виробничому 

кооперативі.  

6. Порядок у правління 

виробничим кооперативом.  

7. Правовий статус 

підприємств споживчої 

кооперації.  

8. Підприємства об’єднань 

громадян, релігійних 

організацій. 

 

Тема 5. Підприємства 

колективної власності. 

1. Поняття підприємства 

колективної власності та 

його види.  

2. Правове регулювання 

створення, діяльності та 

припинення кооперативів.  

3. Виробничі кооперативи: 

поняття, види, особливості 

створення та припинення.  

4. Правовий режим майна 

виробничого кооперативу.  

5. Членство у виробничому 

кооперативі.  

6. Порядок у правління 

виробничим кооперативом.  

7. Правовий статус 

підприємств споживчої 

кооперації.  
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3. Офіційна сторінка Президента України – www.president.gov.ua  

4. Урядовий портал Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua  

5. Офіційний сайт Міністерства юстиції України – www.minjust.gov.ua   

6. Національний банк України – www.bank.gov.ua   

7. Національна бібліотека України  ім. В.І. Вернадського – 

www.nbuv.gov.ua  

8.  Національна парламентська бібліотека України – www.nplu.kiev.ua   

9. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника – www.lsl.lviv.ua   

10. Одеська державна наукова бібліотека ім. О.М. Горького – 

www.ognb.odessa.ua   

11.  Харківська державна  наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка – 

www.korolenko.kharkov.com     

12. Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету ім. В. Н. Каразіна  – www.library.univer.kharkov.ua   

13. Європейський Суд по захисту прав людини (European Court of Human 

Rights) – www.echr.coe.int   
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8. Підприємства об’єднань 

громадян, релігійних 

організацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Об’єднання 

підприємств. 

1. Поняття об’єднання 

підприємств та його види.  

2. Організаційно-правові 

форми об’єднань 

підприємств.  

3. Статус підприємства-

учасника об’єднання.  

4. Майнові відносини в 

об’єднанні підприємств.  

5. Правові наслідки виходу 

учасника з об’єднання.  

6. Припинення об’єднання 

підприємств.  

7. Асоційовані підприємства 

та холдингові компанії.  

8. Інші форми об’єднання 

інтересів підприємств. 

Тема 6. Об’єднання 

підприємств. 

1. Поняття об’єднання 

підприємств та його види.  

2. Організаційно-правові 

форми об’єднань 

підприємств.  

3. Статус підприємства-

учасника об’єднання.  

4. Майнові відносини в 

об’єднанні підприємств.  

5. Правові наслідки виходу 

учасника з об’єднання.  

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., 

змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація 

видавців «Правова єдність», 2008. – 766с. 

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, 

змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. 

Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с. 

3. Управління ефективністю інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємства: монографія// А. В. Череп… та інші. – Київ: Кондор, 2018. – 

274 

4. Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як 

суб’єкти цивільних правовідносин. -Івано-Франківськ: Прикарпатський 

національний університет імені В. Стефаника. – 2017. 

5. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб 

приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с. 

6. Юркевич Ю. М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних 

осіб у цивільному праві України:  монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2017. 410 с. 

 

Ресурси в інтернеті 

 

14. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 
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6. Припинення об’єднання 

підприємств.  

7. Асоційовані підприємства 

та холдингові компанії.  

8. Інші форми об’єднання 

інтересів підприємств. 
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 Тема 7. Особливості 

правового статусу інших 

суб’єктів господарювання. 

1. Особливості правового 

статусу громадян як 

суб’єктів господарювання.  

2. Правовий статус 

господарств, що діють на 

основі договору про 

створення сімейного 

фермерського господарства.  

3. Правовий статус 

іноземних суб’єктів 

господарювання.  

4. Особливості правового 

статусу фінансових установ 

як суб’єктів господарювання.  

5. Правовий статус 

ломбардів.  

6. Правовий статус 

страховиків.  

7. Правовий статус банків за 

законодавством України.  

8. Кредитні спілки за 

законодавством України.  

9. Особливості статусу 

благодійних та інших 
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неприбуткових організацій у 

сфері господарювання.  

10. Особливості правового 

статусу адвокатських 

об’єднань та адвокатських 

бюро.  

11. Правовий статус 

об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку.  

12. Правовий статус 

товарних бірж. 

 

Тема 7. Особливості 

правового статусу інших 

суб’єктів господарювання. 
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суб’єктів господарювання.  
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3. Правовий статус 

іноземних суб’єктів 

господарювання.  

4. Особливості правового 

статусу фінансових установ 

як суб’єктів господарювання.  

5. Правовий статус 

ломбардів.  

6. Правовий статус 

страховиків.  

7. Правовий статус банків за 

законодавством України.  
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8. Кредитні спілки за 

законодавством України.  

9. Особливості статусу 

благодійних та інших 

неприбуткових організацій у 

сфері господарювання.  

10. Особливості правового 

статусу адвокатських 

об’єднань та адвокатських 

бюро.  

11. Правовий статус 

об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку.  

12. Правовий статус 

товарних бірж. 

 

 

 

 

 

 

 


