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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Господарське право» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Інформаційні технології у 

фінансах та електронна комерція» підготовки бакалаврів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни «Господарське право» є формування у 

студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського 

законодавства України, правових основ здійснення господарської діяльності, 

правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, господарських 

зобов’язань та договорів, відповідальності суб’єктів правовідносин, правове 

регулювання різних видів господарської діяльності, а також формування 

знань про об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин в 

Україні. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Завдання навчальної дисципліни полягає у вивченні та опануванні 

студентами комплексу знань про поняття, систему і роль господарського 

права в сучасних умовах, а саме: 

– формування та закріплення навичок визначення правового статусу 

суб’єктів господарювання; 

– засвоєння методів ефективного державного регулювання господарських 

правовідносин; 

– з’ясування теоретичних і практичних питань правового регулювання 

окремих галузей господарської діяльності; 

– вивчення основних положень господарського права, що надасть їм змогу 

опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та 

правове мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в 

умовах сучасної ринкової економіки України; 

– ознайомлення із захисними механізмами протидії незаконним 

поглинанням господарських структур; 

– використання набутих теоретичних знань у практиці соціальної взаємо-

дії, взаємодії суб’єктів господарських правовідносин, соціальних груп, 

об’єктивних і суб’єктивних факторів щодо управління бізнесовими 

структурами, аналізу виникаючих господарських конфліктів в умовах 

соціально-економічної нестабільності. 

 



Денна форма навчання                                     

1.3. Кількість кредитів – 3                            

1.4. Загальна кількість годин – 90             

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

16 год. - 

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Самостійна робота 

58 год. - 

 

1.6. Заплановані результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

– вміти вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях; 

– аналізувати та застосовувати норми господарського права; 

– правильно тлумачити юридичні факти господарського права та 

застосовувати на практиці отримані знання; 

– розв’язувати теоретичні та практичні завдання з господарського права; 

– використовувати знання з господарського права як підґрунтя для 

набуття досвіду в сфері господарської діяльності; 

– застосовувати зразки господарських документів у практичній 

діяльності для вирішення правових питань; 

– аналізувати конкретні випадки з практики застосування господарського 

законодавства; 



– аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення 

конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній 

діяльності. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальнотеоретичні положення господарського права 
 

Тема 1. Теоретичні основи господарського права 

Поняття господарського права як галузі права. Предмет регулювання 

господарського права. Поняття господарської діяльності, її види 

(підприємницька та некомерційна). Законодавче визначення господарської 

діяльності. Методи господарського права: поняття, види (метод автономних 

рішень, метод власних приписів та метод рекомендацій). 

Система курсу господарського права: загальна та особлива частина. 

Принципи господарського права та їх значення для регулювання 

господарських відносин. 

Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин. Критерії 

класифікації і види правовідносин у сфері господарювання. Речові та 

зобов'язальні правовідносини. Абсолютні, відносні та абсолютно-відносні 

конкуренції у сфері підприємництва, екологічного захисту населення, 

захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; захист 

національного товаровиробника; заборона незаконного втручання органів 

державної влади та органів місцевою самоврядування, їх посадових осіб у 

господарські відносини. 

Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин. Критерії 

класифікації і види правовідносин у сфері господарювання. Підстави 

виникнення господарських правовідносин. 

Тема 2. Суб’єкти господарювання: поняття та види 

Поняття і ознаки суб'єкта господарювання. Господарські організації, 

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; 

філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських 

організацій, утворені ними для здійснення господарської діяльності. 

Критерії класифікації і види суб'єктів господарювання. Колективні і 

індивідуальні суб'єкти господарювання. Організаційні та договірні суб'єкти 

господарювання. Суб'єкти приватного та публічного права в господарській 

діяльності. Суб'єкти основного виробництва та інфраструктури ринку. 

Поняття і значення способів заснування суб'єктів господарського 

права. Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання. 

Державна реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для 

державної реєстрації. 

Підстави та порядок припинення господарської діяльності. 

Добровільне та примусове припинення діяльності. 



Ліквідація та реорганізація суб'єктів господарювання. Підстави і 

порядок проведення ліквідації. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації. 

Поняття банкрутства. Заходи щодо запобігання банкрутству суб'єктів 

підприємництва. Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного 

боржника: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація 

(відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута. 

Особливості правового статусу громадянина-підприємця. 

Особливості юридичних осіб господарського права як суб'єктів 

господарювання. 
 

Розділ 2. Правовий режим майна та правові засоби державного 

регулювання економіки 
 

Тема 3. Правовий режим майна в господарському обігу 

Поняття і зміст прав на майно. Особливості реалізації права власності в 

господарському обігу. Право господарського відання. Право оперативного 

управління. Право оперативного використання майна. 

Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна. Особливості 

правого режиму нерухомого майна. Джерела формування майна субєктів 

господарювання. 

Особливості правового режиму державного майна у сфері здійснення 

господарської діяльності. 

Поняття та правовий режим основних фондів. Поняття та правовий 

режим оборотних фондів. Поняття та правовий режим нематеріальних 

активів. 

Тема 4. Правові засоби державного регулювання економіки 

Участь держави, органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування в господарській діяльності. Мета і принципи державного 

впливу на економіку. 

Напрями економічної політики держави. Форми реалізації державою 

економічної політики: економічна стратегія, економічна тактика. 

Безпосередня участь держави в господарських відносинах. Участь в 

господарському обігу як власника, інвестора та замовника. Державне 

регулювання підприємницької діяльності. Державна підтримка малого 

підприємництва. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

Приватизація державних і комунальних підприємств. Система 

нормативно-правових актів, що регулюють приватизаційні процеси. Система 

органів держави, що здійснюють приватизацію, їх компетенція. Суб'єкти та 

об'єкти приватизації, їх класифікація. Об'єкти, що не підлягають 

приватизації. Способи приватизації. 

Правове забезпечення добросовісної конкуренції. Поняття і форми 

недобросовісної конкуренції. 

Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господа-

рювання. Поняття і ознаки монопольного становища на ринку. Суб'єкти 

монопольної діяльності. Природні монополії. Наслідки здійснення монополь-

ної діяльності. Відповідальність за здійснення монопольної діяльності. 



Тема 5. Перерозподіл прав власності суб'єктів господарювання в 

сучасних умовах 
Сучасні форми перерозподілу прав власності. 

Економічна природа виникнення поняття «рейдерство». Товарне та 

муніципальне рейдерство. 

Основні способи захоплення акціонерних товариств. Класифікаційні 

ознаки законності (незаконності) дій зацікавленої в перерозподілі власності 

сторони. 

Ризик протиправного перерозподілу власності. Факторна методика 

оцінки ризику рейдерства. Фактори ризику, оцінка ризику рейдерства. 

Методи управління ризиком протиправного перерозподілу власності. Заходи 

по захисту майна від рейдерських атак. 

Корупція як поживне середовище виникнення феномену «рейдерство». 

Історичне коріння корупції. Класифікаційні ознаки корупції. Прояви корупції 

та типи взаємодіючих суб’єктів. Недоліки в законодавстві як одна з форм 

прояву корупції. 

Економічний аналіз корупції на прикладі моделі розподілу ресурсів в 

економіці з корупцією та моделі агентів. Стимулюючі та обмежувальні 

ефекти корупції. Підходи до зменшення корупції. Антикорупційні заходи 

загального характеру. 
 

Розділ 3. Господарські зобов’язання та відповідальність у сфері 

господарювання 
 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 

Поняття відповідальності і санкції в господарських правовідносинах. 

Види санкцій (відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-

господарські та адміністративно-господарські санкції) і відповідальності 

(часткова, солідарна, регресна та субсидіарна; повна, обмежена та 

підвищена). Підстави відповідальності. Межі господарсько-правової 

відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від відповідальності. 

Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 

Тема 7. Господарські зобов'язання 

Господарське зобов'язання: поняття та види, підстави виникнення 

господарських зобов'язань. 

Господарські договори: види, зміст, форма та порядок укладення. 

Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору. 

Особливості укладання попередніх договорів. Особливості укладання 

господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних 

і типових договорів. Особливості укладання господарських договорів за 

державним замовленням. Особливості укладання господарських договорів на 

біржах, ярмарках та публічних торгах. Укладання господарських договорів за 

рішенням суду. Укладання організаційно-господарських договорів. 

Загальні правила виконання господарських договорів. Передача 

(делегування) прав у господарських зобов'язаннях. Місце виконання 



господарського зобов'язання. Виконання грошових зобов'язань. Забезпечення 

виконання господарських зобов'язань. Банківська гарантія забезпечення 

виконання господарських зобов'язань. Загальногосподарські (публічні) 

гарантії виконання зобов'язань. 

Загальні умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання 

господарських зобов'язань або визнання недійсним господарських 

зобов'язань за рішенням суду. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усь-

ого 

у тому числі Усь-

ого 

у тому числі 

лекції семінари інд. ср. лекції семінари інд. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 1. Загальнотеоретичні положення господарського права 

Тема 1. Теоре-

тичні основи 

господарського 

права 

10 2 2 - 6 - - - - - 

Тема 2. Суб’єкти 

господарювання: 

поняття та види 

12 2 1 - 9 - - - - - 

Разом за 

розділом 1 

22 4 3 - 15 - - - - - 

Розділ 2. Правовий режим майна та правові засоби державного регулювання економіки 

Тема 3. Право-

вий режим 

майна в госпо-

дарському обігу 

12 3 2 - 7 - - - - - 

Тема 4. Правові 

засоби держав-

ного регулю-

вання економіки 

16 2 3 - 11 - - - - - 

Тема 5. Перероз- 

поділ прав влас- 

ності суб'єктів 

господарювання 

в сучасних 

умовах 

14 3 4 - 7 - - - - - 

Разом за 

розділом 2 

42 8 9 - 25 - - - - - 

Розділ 3. Господарські зобов’язання та відповідальність у сфері господарювання 

Тема 6. Відпові- 

дальність за пра- 

вопорушення у 

сфері господа- 

рювання 

14 2 2 - 10 - - - - - 



Тема 7. 

Господарські 

зобов'язання 

12 2 2 - 8 - - - - - 

Разом за 

розділом 3 

26 4 4 - 18 - - - - - 

Усього годин 90 16 16 - 58 - - - - - 

 

 

4. Теми семінарських занять 

 
№ 

п/п 

Тема Кількість 

годин 

1 
Предмет регулювання господарського права. Методи господар-

ського права. 

1 

2 Господарські правовідносини, їх ознаки та види. 1 

3 Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських правовідносин. 1 

4 
Порядок утворення та державна реєстрація суб’єктів 

господарювання. Припинення суб’єкта господарювання. 

1 

5 
Поняття та ознаки підприємства. Види та організаційно-правові 

форми підприємств. 

1 

6 
Правове становище державних підприємств. Правове становище 

комунального унітарного підприємства. 

1 

7 

Правове становище підприємств колективної власності. Правове 

становище приватних та інших підприємств. Правове становище 

об’єднань підприємств. 

1 

8 Поняття і правові основи діяльності господарських товариств. 1 

9 

Особливості правового статусу акціонерного  товариства. 

Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і 

товариства з додатковою відповідальністю.Особливості 

правового становища повного та командитного товариства. 

1 

10 Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 1 

11 
Майно у сфері господарювання. Цінні папери у господарській 

діяльності. Корпоративні права. 

1 

12 Поняття та види господарських зобов’язань. 1 

13 

Виконання господарських зобов’язань. Забезпечення виконання 

господарських зобов’язань. Припинення господарських 

зобов’язань. 

1 

14 

Поняття, ознаки та функції господарського договору. Види 

господарських договорів Порядок  укладання, зміни та 

розірвання господарських договорів. Зміст і форма 

господарського договору. 

1 

15 Підстави та межі господарсько-правової відповідальності. 1 

16 

Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповіда-

льності. Відшкодування збитків у сфері господарювання. 

Штрафні та оперативно-господарські санкції. Адміністративно-

господарські санкції. 

1 

Усього 16 

 



5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 
Завдання та предмет регулювання господарського 

права 

1 - 

2 Методи господарського права 1 - 

3 Ознаки та види господарських правовідносин 2 - 

4 
Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських 

правовідносин 

1 - 

5 
Порядок утворення та державна реєстрація суб’єктів 

господарювання 

2 - 

6 Припинення діяльності суб’єкта господарювання 2 - 

7 Поняття та ознаки підприємства 2 - 

8 Види та організаційно-правові форми підприємств 2 - 

9 Правове становище державних підприємств 3  - 

10 
Правове становище комунального унітарного 

підприємства 

2 - 

11 
Правове становище підприємств колективної 

власності 

2 - 

12 
Правове становище приватних підприємств та правове 

становище об’єднань підприємств 

2 - 

13 
Поняття і правові основи діяльності господарських 

товариств 

2 - 

14 
Особливості правового статусу акціонерного  

товариства 

2 - 

15 

Правове становище товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з додатковою 

відповідальністю 

2 - 

16 
Особливості правового становища повного та 

командитного товариства 

2 - 

17 Правовий режим майна суб’єктів господарювання 2 - 

18 Майно у сфері господарювання 1 - 

19 Корпоративні права субєктів господарської діяльності 2 - 

20 Поняття та види господарських зобов’язань 1 - 

21 Виконання господарських зобов’язань 2 - 

22 Забезпечення виконання господарських зобов’язань 2 - 

23 Припинення господарських зобов’язань 2 - 

24 Поняття, ознаки та функції господарського договору 2 - 

25 Види господарських договорів 1 - 

26 
Порядок  укладання, зміни та розірвання 

господарських договорів 

2 - 

27 Зміст і форма господарського договору 1 - 

28 
Підстави та межі господарсько-правової відповідаль-

ності 

2 - 



29 
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової 

відповідальності 

2 - 

30 Відшкодування збитків у сфері господарювання 2 - 

31 Штрафні та оперативно-господарські санкції 2 - 

32 Адміністративно-господарські санкції 2 - 

Усього 58 - 

 

 

6. Індивідуальні завдання 

 

Індивідуальним завданням для студентів при вивченні навчальної 

дисципліни «Господарське право» є підготовка рефератів. 

 

Теми рефератів 

 

1. Поняття господарського права та господарської діяльності 

2. Господарські відносини 

3. Господарське законодавство 

4. Співвідношення господарського права з іншими галузями права 

5. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації 

і забезпеченні функціонування державного сектору економіки 

6. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності 

7. Державна реєстрація субєктів підприємницької діяльності 

8. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

9. Конфлікти інтересів та суб'єкти корпоративного управління, їх 

економічний та правовий статус. 

10. Формування основних економічних інтересів учасників 

господарських відносин. 

11. Основні причини виникнення господарських конфліктів. 

12. Типи господарських конфліктів: за суб'єктним складом учасників, за 

типом правовідносин. 

13. Основні теоретичні підходи наростання протиріч субєктів 

господарської діяльності. 

14. Операційна та фінансова синергії при злиттях і поглинаннях 

господарських обєднань. 

15. Відокремлення власності від контролю і проблеми делегування 

повноважень. 

16. Посилення монополістичних позицій фірми. 

17. Специфічні причини виникнення зливань і поглинань. 

18. Протидія зловживанню інформаційними правами акціонерів. 

19. Походження інституту недружнього поглинання підприємств. 

20. Ринок поглинань як один з ключових зовнішніх механізмів 

корпоративного управління. 

21. Прийоми поглинань і можливості фінансування. 

22. Технології корпоративного шантажу. 



23. Корпоративний шантаж: шляхи захисту та попередження. 

24. Стабілізація у сфері майнових інтересів як передумова для нового 

етапу ворожих поглинань. 

25. Методи захисту від поглинання. 

26. Економічна природа виникнення поняття «рейдерство». 

27. Класифікаційні ознаки законності (незаконності) дій зацікавленої в 

перерозподілі власності сторони. 

28. Методи управління ризиком протиправного перерозподілу власності. 

29. Заходи по захисту майна від рейдерських атак. 

30. Економічний аналіз корупції на прикладі моделі розподілу ресурсів в 

економіці з корупцією та моделі агентів. 

31. Антикорупційні заходи загального характеру. 

32. Законодавчі основи запобігання і вирішення господарських 

конфліктів. 

33. Судові процедури вирішення господарських конфліктів. 

34. Рекомендації і вимоги нормативних документів по запобіганню 

господарським конфліктам. 

35. Організація інформаційної діяльності на підприємстві з попередження 

та недопущення передумов виникнення господарських конфліктів. 

 

 

7. Методи контролю 

 

Методами контролю є: 

 -  тестування; 

 -  оцінка усної розгорнутої відповіді на питання; 

 -  співбесіда; 

 -  оцінка письмової відповіді на питання; 

 -  виконання комбінованих завдань тощо. 

Підсумковий контроль – письмовий залік. 

 

8. Схема нарахування балів 

 

 

Підсумковий семестровий контроль при проведенні заліку: 

 

Поточний контроль та  

самостійна робота 

Письмова 

залікова робота 

 

Сума 

 

Розділ 1 та 

Розділ 2 

(теми 1-5) 

 

Розділ 3 

(теми 6-7)  

60 балів 
 

100 балів 

 

30 балів 
 

     10 балів 

 



Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

чотирьохрівнева дворівнева 

90-100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
 

 

9. Рекомендована література 

 

 

Основна література 

 

1. Вінник О. Господарське право України. Опорний конспект. К., 2009. 

657 с. 

2. Щербина В. С. Господарське право України. К. : Юрінком Інтер, 2012. 

480 с. 

3. Несинова С. В., Воронко В. С., Чебыкина Т. С. Хозяйственное право 

Украины. Учеб. пособие. / Под общ. ред. С. В. Несиновой. К. : Центр 

учебной литературы, 2012. 564 с. 

4. Вінник О., Щербина В. Акціонерне право : навчальний посібник / За 

ред. проф. В. С. Щербини. К., 2000. 544 с. 

5. Жук Л. А. Господарське право. К., Атіка. 2003. 456 с. 

6. Булгакова І. В. Господарське право України : навч. посіб. / І. В. 
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7. Вінник О. М. Господарське право : навч. посібник / О. М. Вінник. К. : 
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10.  Смолін Г. В. Господарське право України. Особлива частина : навч. 
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Допоміжна література 

1. Віхров О. П. Правове регулювання господарських відносин в окремих 

галузях економіки : курс лекцій / О. П. Віхров. Чернігів: Чернігівські 

обереги, 2003. 172 с. 
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К. : Знання, 2008. 359 с. 
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В. М. Коссака. К. : Алерта. КНТ ЦУЛ, 2010. 672 с. 

4. Державне регулювання економіки / за ред. І. Р. Михасюка. К. : Атіка, 
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5. Луць В. В. Контракти в підприємницькій діяльності : навч. посібник / 

В. В. Луць. 2-е вид., перероб. і доповн. К. : Юрінком Інтер, 2008. 576 с. 

6. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / О. А. 

Беляневич та ін.; за ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини; О. М. 

Вінник. – 2-е вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Інтер, 2008. 720 с. 

7. Жукова Л. М. Інституціоналізація господарчих конфліктів корпоратив-

ного сектора в умовах ринкової трансформації : [Монографія] / Л. М. 

Жукова. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. 208 с. 

8. Жукова Л. М. Суперечності та тенденції розвитку економічної 

діяльності субєктів корпоративних відносин в Україні // Дисбаланси та 

детермінанти соціально-економічного розвитку країни : [колективна 

монографія] / За заг. ред. д.е.н., професора Коровіної З. П., к.держ.упр., 

доц. Ніколаєвої О. М.; Макіївський економ.-гуманіт. ін-т. – Донецьк : 

Видавець Дмитренко Л. Р., 2013. – 320 с. С. 50-60. 

9. Жукова Л. М. Захист прав власності як підґрунтя ефективного 

управління державним сектором економіки / Л. М. Жукова, А. О. 

Наден // Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний 

стан і перспективи розвитку : [колективна монографія] / за заг. ред. Л. 

М. Савчук. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – 500 с. С. 70-77. 
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Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. 184 с. 

11. Румянцев С. Корпоративні конфлікти в акціонерному товаристві 

[Електронний ресурс] / С. Румянцев // Корпоративне управління. 
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12. Жукова Л. М. Особливості перерозподілу прав власності 
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