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ВСТУП 

Сфера економічних відносин є предметом регулювання достатньої 

кількості галузей права достатньої кількості галузей права і часто їх 

співвідношення має конкурентний характер. 

Господарське право займає центральну ланку в системі регулювання 

економічних відносин, адже сферою його застосування є господарські 

відносини, що виникають згідно зі ст. 1 Господарського кодексу України 

саме у процесі організації та здійснення господарської діяльності між 

суб’єктами господарювання, а також між ними та іншими учасниками 

відносин у сфері господарювання, зокрема з такими, як споживачі товарів та 

послуг, органи державної влади та місцевого самоврядування, що правомочні 

вживати засобів державного регулювання господарської діяльності (наділені 

відповідними організаційно-господарськими повноваженнями), громадяни 

або юридичні особи, що є засновниками суб’єктів господарювання та 

реалізують щодо них повноваження на засадах відносин власності. 

Таким чином, господарське законодавство України є основним засобом 

створення правового господарського порядку, ґрунтується на конституційно-

правових положеннях, що визначають основне коло суспільно-правових 

цінностей та елементів функціонування економічної системи суспільства. 

Господарський кодекс України дозволяє в єдиному правовому механізмі 

узгодити реалізацію і публічних і приватних інтересів у сфері 

господарювання, визначаючи їх оптимальне співвідношення в кожному 

секторі сфери господарювання. 

Сучасний стан сфери господарювання  в межах національної економіки, 

враховуючи незавершеність ринкових трансформаційних процесів у нашій 

країні, активну динаміку внутрішнього розвитку та вплив на неї процесів 

світової глобальної економіки, актуалізацію проблематики, забезпечення 

національної економічної безпеки, ставлять господарсько-правову науку на 

передній план захисту національних економічних інтересів та національного 

економічного суверенітету. 

Саме тому освоєння господарського права як навчальної дисципліни, і 

тим більше як галузі юридичної науки має тільки свій початок, але немає 

остаточного пункту завершення. Воно є необхідним для розуміння 

студентами процесів, що відбуваються у господарсько-правовій сфері 

суспільного життя.  

Метою викладання даної навчальної дисципліни є викладання даної 

навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей, які 

сприяють абстрактному і логічному мисленню, здатності формулювати 

власні думки, самокритичності, вмінні працювати з джерелами і фактичним 

матеріалом, грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, 

належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій дискусії  

Слухачі дисципліни повинні навчитися висловлювати в усній і 

письмовій формах власні думки щодо господарської сфери суспільного 

життя в період від найдавніших часів до сьогодення, відстоювати власні 



погляди, вільно компетентно спілкуватися в діалоговому режимі з 

викладачами та іншими студентами.  

Навчальна дисципліна спрямована на формування ерудованої, 

різнобічно розвинутої особистості, здатної використовувати весь спектр 

набутих компетентностей для досягнення успіху в конкурентному 

середовищі. Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності 

підвищать конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці.  

Програма навчальної дисципліни відображає хронологічно-проблемний 

підхід до господарського права. 

Для досягнення мети поставлені завдання завдання:  

- визначення і оволодіння системою понять та категорій;  

- набуття навичок пошуку інформації, що стосується господарської 

сфери суспільного життя;  

- аналіз різноманітних фактів і явищ, формування власних поглядів і 

презентація їх в усній і письмовій формах;  

- визначення господарсько-правового регулювання предмету;  

- розкриття особливостей господарських процесів на різних етапах 

розвитку господарського (торговельного, комерційного) права. 

Результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-кваліфікаційних 

програм студенти повинні знати:  

– основні принципи правового регулювання господарської діяльності в 

Україні, загальні засади господарського правопорядку державі;  

– принципи господарювання в Україні, основні нормативно-правові акти та 

їх положення, якими врегульовується господарська діяльність;  

– організаційно-правові форми, у яких можуть реєструватися суб’єкти 

господарювання, їх переваги і недоліки;  

– основи регулювання відносин власності у сфері господарювання;  

– загальні засади зобов’язально-договірних відносин у господарській 

діяльності;  

– порядок захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, загальні 

засади господарсько-правової відповідальності, її види, форми та підстави;  

– основи правового регулювання окремих видів господарської діяльності, 

особливо тих, у яких студентам належатиме здійснювати практичну 

діяльність.  

вміти:  
– конспектувати лекції та опрацьовувати наукову літературу та джерела;  

– знаходити інформацію, що безпосередньо стосується господарсько-

правового регулювання;  

– використовувати теоретичний та практичний понятійно-категоріальний 

апарат;  

 

 



 

– визначати основні сфери регулювання господарського права;  

- розкривати сучасні напрямки розвитку науки господарського права.   
Пререквізити: вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі 

навчальні дисципліни як (перелік дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше 

здобутих результатів навчання тощо). 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Шифр та найменування 

галузі знань, код та 

найменування спеціальності, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів ESTS 

– 4 

Галузь знань: 

Право (081) 

 

 (за вибором) 

Кількість розділів – 2 Спеціальність: 

Право (081) 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Загальна кількість годин 

– 120 

  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 38 

самостійної  

роботи – 52 

Ступінь вищої освіти: 

Бакалавр 

14 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

24 год. 2 год. 

Самостійна робота 

52 год. 80 

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 1/1 

для заочної форми навчання – 1/2 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - 

добре; «5» - відмінно.  

Підсумковий 

контроль у вигляді 

екзамену 

проводиться у 

тестовій формі і 

оцінюється 

відповідно до шкали 

оцінювання знань 

студентів за ЄКТС 

Шкала в балах  

Національна 

шкала  

Шкала ЄКТС  

90-100 балів  5 «відмінно»  А  

80-89 балів  4 «дуже добре»  В  



65-79 балів  4 «добре»  С  

55-64 бали  3 «задовільно»  D  

50-54 бали  3 «достатньо»  Е  

35-49 балів  2 «незадовільно»  FX  

1-34 бали  2 «неприйнятно»  F  

   

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Загальні засади здійснення господарської діяльності. Господарське право як 

галузь права, науки та навчальної дисципліни. Джерела господарського 

права. 

 

ТЕМА 1. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Історія становлення та розвитку правового регулювання господарської 

сфери суспільного життя. Перший період розвитку торгового права ХІ-ХІУ 

століття (Італійський). Другий період у розвитку торгового права (XV -XVIII 

століття) — французький. Третій період розвитку - німецький (середина XIX 

— початок XX століття). Четвертий період - перетворення торгового права в 

господарське (підприємницьке) право.  

Поняття, ознаки, види господарської діяльності та принципи її 

здійснення.  

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТТЯ, МЕТОД, СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА, НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ 

Поняття господарського права. Предмет та метод господарського права. 

Господарське право як правова наука та навчальна дисципліна. Правове 

регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. Поняття, 

ознаки, види господарських правовідносин. 

 

ТЕМА 3. ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. 

Господарсько-правові норми: поняття та види. Система господарського 

законодавства. Питання вдосконалення господарського законодавства. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА 

ЕКОНОМІКУ ТА ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

Господарська діяльність як об’єкт державного регулювання. Елементи 

підприємницького середовища. Правові проблеми удосконалення 

державного регулювання господарської діяльності. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ (ГОСПОДАРСЬКА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ) 



 Поняття та види підприємництва. Ознаки підприємництва. Ризики 

підприємницької діяльності. Некомерційна господарська діяльність та її 

особливості. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності. Правового 

регулювання господарської діяльності в окремих галузях і сферах 

господарської діяльності. 

 

ТЕМА 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК УЧАСНИКІВ ВІДНОСИН У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Поняття, ознаки, система учасників господарських відносин. Види 

суб’єктів господарської діяльності. Загальний порядок утворення суб’єктів 

господарювання. Припинення діяльності суб’єкта господарювання. 

Індивідуальні підприємці як суб’єкти господарського права. Господарські 

організації як суб’єкти господарського права. 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ. 

Поняття та ознаки підприємства. Класифікація підприємств. 

Організаційна структура та управління підприємством. Правове становище: 

а) підприємств державної форми власності (державні комерційні та казенні 

підприємства); б) підприємств комунальної форми власності; в) підприємств 

колективної форми власності; г) приватні підприємства. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всього 

у тому числі 

Всього 

у тому числі 

Л п с с.р л п с с.р. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 

 

Змістовний модуль 1. Розділ І. Загальні засади здійснення господарської діяльності. Господарське 

право як галузь права, науки та навчальної дисципліни. Джерела господарського права. 

Тема 1. Господарська 

діяльність: поняття та  
правова 

характеристика 

6 2 2  2 9 2   5 

Тема 2. Поняття, 

метод, система 

господарського 

права як галузі 

права, науки та 

навчальної 

дисципліни. 

6 2 2  2 5    5 



Господарські 

правовідносини.  

Тема 3. Джерела 

господарського права 
6 2 2  2 10    10 

Тема 4. Правові 

основи державного 

впливу на економіку 

та господарську 

діяльність  

6 2 2  2 10    10 

Тема 5. Правова 

характеристика 

підприємницької 

діяльності 

(господарська 

комерційна 

діяльність)  

8 2 2  4 14 2  2 10 

Разом за розділом 1 32 10 10  12 48 4  2 40 

Змістовний модуль 2. Розділ ІІ. Правове регулювання окремих видів господарської 

діяльності. Правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях і сферах 

господарської діяльності. 

Тема 6. Загальна 

характеристика 

суб’єктів 

господарювання як 

учасників відносин 

у сфері 

господарювання 

6 2 2  2 7 2   5 

Тема 7. Правове 

становище 

підприємств 

9 2 2  5 7 2   5 

Тема 8. Захист прав 

та законних 

інтересів суб’єктів 

господарських 

правовідносин 

12  2  10 10    10 

Тема 9. Правове 

регулювання 

господарсько-

торговельної 

діяльності в Україні. 

Біржова діяльність 

10  2  8 5    5 

Тема 10. Правове 

регулювання якості. 

Захист прав 

споживачів. 

7  2  5 5    5 

Тема 11. Спеціальні 

режими 

господарювання. 

7  2  5 5    5 

Тема 12. 

Особливості 

правового 

регулювання в 

7  2  5 5    5 



окремих галузях 

господарювання. 

Разом за розділом 2 58 4 14  40 44 8   40 

Підсумковий 

контроль 
Екзамен 

Усього годин 90 14 24 - 52 92 6  2 80 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна:  
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