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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної дисципліни «Господарське право» 

складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно - логічною 

схемою передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра 

напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» професійного спрямування 

«Логістика», «Менеджмент організацій» і охоплює всі змістові модулі, 

визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбаченою 

стандартом. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

Програма навчальної дисципліни складена на основі: 

− ВГСВО МОНУ 
СВО ХНАМГ: ОКХ 

підготовки бакалавра напряму підготовки 0502 
„Менеджмент” спеціальності 7.050208 – 
«Логістика» 2006 р. 

− ГСВО МОНУ 
СВО ХНАМГ: ОПП 

підготовки бакалавра напряму підготовки 0502 
„Менеджмент” спеціальності 7.050208 – 
«Логістика» 2006 р. 

− СВО ХНАМГ: навчальний план підготовки бакалавра напряму 
підготовки 0502 „Менеджмент” спеціальності 
7.050208 – «Логістика» 2007 р. 

 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП) 

 
1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни 
Мета вивчення: метою викладання дисципліни є формування у майбутніх 
менеджерів сукупності знань із правового регулювання майнових та 
управлінських відносин між суб’єктами господарювання сфери комерційної 
діяльності. (згідно ОПП ГСВО МОНУ) 

 
1.2. Предмет вивчення у дисципліні: є правові, товарно-грошові (майнові) 
та управлінські відносини між суб’єктами господарювання, що виникають у 
сфері комерційної діяльності. (згідно ОПП ГСВО МОНУ) 

 
1.3.Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 

Логістика 

Правознавство 

Контролінг 

Основи менеджменту 

Маркетинг, Економіка підприємства 

 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

 
1. Зміст дисципліни 

 
(обов'язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД та додаткова частина) 
Модуль 1.  ГОСПОДАРСЬКЕ  ПРАВО                                         (___3/108__) 
 (назва модулю)                                                   (кількість кредитів/годин) 
 
Змістові модулі (ЗМ): 
ЗМ 1.1. Загальна характеристика  господарського 
законодавства                                                                                                                  (__
_1,0/36__) 
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          (назва змістового модулю)                                    (кількість кредитів/годин) 
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 

 
Поняття, структура та джерела підприємницького права 
1. Поняття та види підприємницької діяльності 
2. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі види 
3. Організація підприємницької діяльності 
4. Припинення підприємницької діяльності 
5. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності 
 

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та осподарські договори   (__1,0/36__) 
  (назва змістового модулю)                                           (кількість кредитів/годин) 
 

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 
 
1. Договірне право. Загальні положення  
2. Договори про передачу майна у власність 
3. Договори про передачу майна у користування 
4. Договори про виконання робіт та надання послуг 
5. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори про створення юридичної 
особи 
6. Право промислової власності 
 
ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної конкуренції. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  (__1,0/36__) 
              (назва змістового модулю)                              (кількість кредитів/годин) 
 

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи 
 
1. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності 
2. Захист від недобросовісної конкуренції 
3. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  суб’єктів 
підприємницької діяльності; 
4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння та знання 
(за рівнями сформованості) 

Сфери діяльності 
(виробнича, соціально-
виробнича, соціально-

побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 

(проектувальна, організаційна, 
управлінська, виконавська, 

технічна, інші) 

Репродуктивний рівень: 
Урахувати набуті теоретичні 
знання господарського 
законодавства у процесі 
професійної діяльності 

Виробнича,  
соціально-виробнича 

Організаційна, 
управлінська 

Алгоритмічний рівень: 
Формувати і обробляти 
необхідну інформаційну базу 
що стосується сфери 
господарський відносин у 
суспільстві. 

Виробнича,  
соціально-виробнича 

Організаційна, 
управлінська 

Евристичний рівень: 
Знати основні поняття 
господарського права, 
законодавчі та інші правові 
акти, що стосуються цієї 
сфери суспільних відносин 

Виробнича,  
соціально-виробнича 

Організаційна, 
управлінська 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. 
2. Господарське право України: Підручник / За ред. В.М.Гайворонського та 
В.П.Жушмана – Х.: Право, 2005. 384 с. 

3. Щербина Господарське право України: Підручник – К.: Юринком Інтер, 
2003. – 480 с. 

4. Господарський кодекс України від 16 01. 2003 р.  
5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р.// Офіц. Вісник Украхни ,2003. 

- № 11, - ст. 462 
6. Закон України «про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб 
підприємців» від 15 травня 2003 р. // ВВР України, 2003. № 31-32. ст. 263.  

7. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.// ВВС 
УРСР, 1991. - № 49. – ст. 68. 

5. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність від 16 квітня 1991 р. 
// ВВР, 1991.- № 29.- Ст. 377. 

6. Положення „Про форму зовнішньоекономічного договору (контракту), 
затв. Міністерством економіки та з питань Європейської інтеграції України 
від 06.09.2001 № 201. // Офіц. Вісник України, 2001.- № 39.- Ст. 1784. 

7. Закон України „Про Антимонопольний комітет України" від 26.11.1993 р. 
// ВВР України, 1993.- № 50.- Ст. 472. 
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8. Закон України „Про природні монополії" від 20.04.2000 р. // ВВР, 2000.- № 
ЗО.- Ст. 238. 

9. Закон України „Про захист економічної конкуренції" від 11.01.200І р. // 
ВВР України, 2001.- № І2.- Ст. 64. 

  10. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції від 7.06.1996 
р. // ВВР України, 1996.- № 36.- Ст. 164. 

 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 
(назва дисципліни) 

 

Мета вивчення: метою викладання дисципліни є формування у майбутніх 
менеджерів сукупності знань із правового регулювання майнових та 
управлінських відносин між суб’єктами господарювання сфери комерційної 
діяльності. 

 

Предмет вивчення у дисципліні: є правові, товарно-грошові (майнові) та 
управлінські відносини між суб’єктами господарювання, що виникають у 
сфері комерційної діяльності. 

 

Змістові модулі: 
 
Загальна характеристика  господарського законодавства 
Господарські зобов’язання та господарські договори 
Правові засади захисту економічної конкуренції. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

(НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 
 

Цель изучения: целью преподавания дисциплины есть формирования у бу-
дущих менеджеров совокупности знаний из правового регулирования иму-
щественных и управленческих отношений между субъектами хозяйствова-
ния сферы коммерческой деятельности. 

 

Предмет изучения в дисциплине: есть правовые, товарно-денежные (иму-
щественные) и управленческие отношения между субъектами хозяйствова-
ния, которые возникают в сфере коммерческой деятельности. 

 

Содержательные модули: 
 

Общая характеристика  хозяйственного законодательства   
Хозяйственные обязательства и хозяйственные договоры   
Правовые основы защиты экономической конкуренции.  Правовое регулиро-
вание внешнеэкономической деятельности 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Структура робочої програми навчальної дисципліни „Господарське 

право” наведена в таблиці. 

Таблиця – Структура навчальної дисципліни 
 

Характеристика дисципліни: 
підготовка бакалаврів 

Напрям, 
спеціальність, 

освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів, відповідних до 
ECTS – 3,0:  
у тому числі:  
модулів – 1; 
змістових модулів – 3; 
самостійна робота – 76 годин; 

Варіативна за вибором ВНЗ. 
Рік підготовки: 2. 
Семестр: 4. 

Кількість годин: 
усього – 108 годин; 
за змістовими модулями: 
ЗМ 1.1 – 36 годин; 
ЗМ 1.2 – 36 години; 
ЗМ 1.3 – 36 годин. 

Лекції: кількість годин – 
16. 
Практичні: 
кількість годин – 16. 
Самостійна робота: 
кількість годин – 76,  
у тому числі КР; 

Кількість тижнів викладання 
дисципліни: 16.  
Кількість годин на тиждень – 6. 

напрям підготовки 
0502 

 – «Менеджмент» 
професійне 
спрямування 

6.050200  
«Менеджмент 

організацій», 6.050200 
–  

«Логістика» 
 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

бакалавр Вид контролю: екзамен. 

 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних, практичних. Особливе значення в 

процесі вивчення і закріплення знань відіграє самостійна робота студентів. 

Зазначені види занять розроблені у відповідності до положень Болонської 

декларації. 

 



 10 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента  
денна форм навчання 

 
Години 

У тому  
числі 

У тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит / 
годин 

С
ем

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

р
н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н
і, 

се
м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н
і 

С
ам

ос
ті
й
н
а 
р
об

от
а 

К
он

тр
. р

об
. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Е
к
за

м
ен

 (
се

м
ес

тр
) 

За
л
ік

 (
се

м
ес

тр
) 

6.050200 
«Логістика» 

3/108 4 32 16 16  76 - - - 4 - 

6.050200 
«Менеджмент 
організацій» 

3/108 4 32 16 16  76 - - - 4 - 

 
Розподіл обсягу навчальної роботи студента 

заочна форма навчання 
 

Години 

У тому числі У тому числі 

Спеціальніст
ь, 

спеціалізація 
(шифр, 

абревіатура) 

Всього, 
кредит/ 
годин 

С
ем

ес
тр

(и
) 

А
уд

и
то

р
н
і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н
і, 

се
м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н
і 

С
ам

ос
ті
й
н
а 
р
об

от
а 

К
он

тр
. р

об
. 

К
П

/К
Р

 

Р
Г
Р

 

Е
к
за

м
ен

 (
се

м
ес

тр
) 

За
л
ік

 (
се

м
ес

тр
) 

6.050200  
«Логістика» 

3,0/108 5 10 6 4  98 20   5  

6.050200 
«Менеджмент 
організацій» 

3,0/108 5 10 6 4  98 20   5  

 
2.2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

При вивченні дисципліни «Господарське право» студент має 

ознайомитись з програмою дисципліни з її структурою і змістом кожного 

змістового модуля, формами і методами навчання, з усіма видами і методами 

контролю знань, методикою їх оцінювання. 
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Тематичний план «Навчальної дисципліни складається з одного модуля, 

який логічно пов’язує три змістових модуля, кожен з яких у свою чергу, 

об’єднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно 

пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і взаємозв’язками. 

Навчальний процес здійснюється в таких формах: лекційні, практичні 

заняття, індивідуальна науково-дослідна робота в формі виконання контрольної 

роботи, самостійна робота студентів, контрольні заходи. 
 

2.3. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента (денна форма навчання) 

 
Форми навчальної роботи 

Модулі (семестри) та змістові модулі 
Всього, 

кредит/годин Лекц. 
Сем., 
пр. 

Лаб. СРС 

Модуль 1 3,0/108 16 16  76 
ЗМ 1.1. Загальна характеристика  
господарського законодавства  

1,0/36 6 5  25 

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та  
господарські договори  

1,0/36 6 5  25 

ЗМ 1.3. Правові засади захисту 
економічної конкуренції Правове 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

1,0/36 4 6  26 

 
Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 

та форми навчальної роботи студента (заочна форма навчання) 
 

Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри) та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. 

Сем., 
пр. 

КР. СРС 

Модуль 1 3,0/108 6 4 20 78 
ЗМ 1.1. Загальна характеристика  
господарського законодавства 

1,0/36 2 2 10 22 

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та  
господарські договори 

1,0/36 2 1 5 28 

ЗМ 1.3. Правові засади захисту 
економічної конкуренції Правове 
регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності 

1,0/36 2 1 5 28 
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2.4. Лекційний курс (денне навчання) 
 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 
6.050200 

«Менеджмент 
організацій» 

6.050200 
«Логістика» 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика  господарського 
законодавства  6 6 

1. Поняття, структура та джерела 
підприємницького права 

1 1 

2. Поняття та види підприємницької діяльності 1 1 
3. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі 

види 
1 1 

4. Організація підприємницької діяльності 1 1 
5. Припинення підприємницької діяльності 1 1 
6. Правовий режим майна суб’єктів 

підприємницької діяльності 
1 1 

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та  
господарські договори 6 6 

1. Договірне право. Загальні положення  1 1 
2. Договори про передачу майна у власність 1 1 
3. Договори про передачу майна у користування 1 1 

4. Договори про виконання робіт та надання 
послуг 

1 1 

5. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори 
про створення юридичної особи  

1 1 

6. Право промислової власності 1 1 

ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної 
конкуренції. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

4 4 

1. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності 

1 1 

2. Захист від недобросовісної конкуренції 1 1 

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів підприємницької 
діяльності; 

1 1 

4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1 1 

РАЗОМ 16 16 
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2.5. Практичні (семінарські) заняття (денне навчання) 
 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 
6.050200 

«Менеджмент 
організацій» 

6.050200 
«Логістика» 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика  господарського 
законодавства 6 6 

1. Поняття, структура та джерела 
підприємницького права 

1 1 

2. Поняття та види підприємницької діяльності 1 1 
3. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі 
види 

1 1 

4. Організація підприємницької діяльності 1 1 
5. Припинення підприємницької діяльності 1 1 
6. Правовий режим майна суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1 1 

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та  
 господарські договори 6 6 

1. Договірне право. Загальні положення  1 1 
2. Договори про передачу майна у власність 1 1 
3. Договори про передачу майна у користування 1 1 

4. Договори про виконання робіт та надання послуг 1 1 

5. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори 
про створення юридичної особи  

1 1 

6. Право промислової власності 1 1 
ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної 
конкуренції. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

4 4 

1. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності 

1 1 

2. Захист від недобросовісної конкуренції 1 1 
3. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; 

1 1 

4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1 1 

РАЗОМ 16 16 
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2.6. Лекційний курс (заочне навчання) 
 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями 

(шифр, абревіатура) Зміст 
6.050200 

«Менеджмент 
організацій» 

6.050200 
«Логістика» 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика господарського 
законодавства 2 2 

1. Поняття, структура та джерела підприємницького 
права 

1 1 

2. Поняття та види підприємницької діяльності 1 1 
3. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі 
види 

  

4. Організація підприємницької діяльності   

5. Припинення підприємницької діяльності   
6. Правовий режим майна суб’єктів 
підприємницької діяльності 

  

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та   
 господарські договори   2 2 

1. Договірне право. Загальні положення  1 1 
2. Договори про передачу майна у власність 1 1 
3. Договори про передачу майна у користування   
4. Договори про виконання робіт та надання послуг   
5. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори 
про створення юридичної особи  

  

6. Право промислової власності   

ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної 
конкуренції. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

2 2 

1. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності 

1 1 

2. Захист від недобросовісної конкуренції   

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; 

  

4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1 1 

РАЗОМ 6 6 
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2.7. Практичні (семінарські) заняття (заочне навчання) 
 

Кількість годин за 
спеціальностями, 
спеціалізаціями  

(шифр, абревіатура) Зміст 
6.050200 

«Менеджмент 
організацій» 

6.050200 
«Логістика» 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика  господарського 
законодавства 2 2 

1. Поняття, структура та джерела підприємницького 
права 

1 1 

2. Поняття та види підприємницької діяльності 1 1 
3. Суб’єкти підприємницької діяльності. Окремі 
види 

  

4. Організація підприємницької діяльності   
5. Припинення підприємницької діяльності   
6. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької 
діяльності 

  

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та господарські 
договори 

1 1 

1. Договірне право. Загальні положення  1 1 
2. Договори про передачу майна у власність   
3. Договори про передачу майна у користування   

4. Договори про виконання робіт та надання послуг   

5. Зобов’язання про сумісну діяльність. Договори 
про створення юридичної особи  

  

6. Право промислової власності   

ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної 
конкуренції. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

1 1 

1. Антимонопольне регулювання підприємницької 
діяльності 

1 1 

2. Захист від недобросовісної конкуренції   

3. Правове регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; 

  

4. Захист прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

  

РАЗОМ 4 4 
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2.8. Самостійна навчальна робота студента 
(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 

для денної форми навчання 
 

Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 

Години Форма звіту 

ЗМ 1.1. Загальна характеристика  господарського 
законодавства 

25  

1. Огляд основної додаткової літератури 6 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і 

прикладів тестових завдань 
7 Відповіді у зошиті для 

практичних занять 
3. Підготовка реферату 6 Текст і презентація 

реферату 
4. Підготовка до поточного тестування  6 Відповіді у зошиті для 

практичних занять 
ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та  
 господарські договори 

25  

1. Огляд основної додаткової літератури 5 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і 

прикладів тестових завдань 
5 Відповіді у зошиті для 

практичних занять 
3. Самостійний розгляд питань теми 

«Правове регулювання банкрутства» 
5 

Конспект 

4. Підготовка реферату 5 Текст і презентація 
реферату 

5. Підготовка до поточного тестування  5 Відповіді у зошиті для 
практичних занять 

ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної 
конкуренції Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

26 
 

1. Огляд основної додаткової літератури 7 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і 

прикладів тестових завдань 
7 Відповіді у зошиті для 

практичних занять 
3. Підготовка реферату 6 Текст і презентація 

реферату 
4. Підготовка до поточного тестування  6 Відповіді у зошиті для 

практичних занять 
РАЗОМ 76  

 
Самостійна навчальна робота студента 

(форми самостійної роботи, обсяг у годинах) 
для заочної форми навчання 

 

Форми самостійної роботи  
(за змістовими модулями) 

Години Форма звіту 

1 2 3 
ЗМ 1.1. Загальна характеристика  господарського 

законодавства 
22  

1. Огляд основної додаткової літератури 6 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і 

прикладів тестових завдань 
6 Відповіді у зошиті для 

контрольних робіт 
3. Підготовка до екзамену 5 Конспект 
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Продовження табл. 
1 2 3 

4. Підготовка до поточного тестування  5 Відповіді у зошиті для 
контрольних робіт 

ЗМ 1.2. Господарські зобов’язання та  
 господарські договори 

28  

1. Огляд основної додаткової літератури 5 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і 

прикладів тестових завдань 
5 Відповіді у зошиті для 

контрольних робіт 
3. Самостійний розгляд питань теми 

«Правове регулювання банкрутства» 
5 

Конспект 

4. Підготовка до екзамену 5 Конспект 
5. Підготовка до поточного тестування  8 Відповіді у зошиті для 

контрольних робіт 
ЗМ 1.3. Правові засади захисту економічної 

конкуренції Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 

28 
 

1. Огляд основної додаткової літератури 8 Конспект 
2. Розгляд контрольних запитань і 

прикладів тестових завдань 
8 Відповіді у зошиті для 

контрольних робіт 
3. Підготовка до екзамену 6 Конспект 
4. Підготовка до поточного тестування  6 Відповіді у зошиті для 

контрольних робіт 
РАЗОМ 78  

 
2.9. Індивідуальні завдання 

 

У межах дисципліни студент заочної форми навчання виконує підсумкову 

контрольну роботу. Мета контрольної роботи полягає в тому, щоб допомогти 

слухачам у вивченні курсу трудового права, а також в перевірці засвоєння ними 

певного матеріалу ,вміння самостійно аналізувати конкретну ситуацію і 

правильно застосовувати діюче трудове законодавство. 

Контрольна роботи повинна бути виконана за одним із варіантів. 

Остання цифра залікової книжки студента відповідає номеру варіанта, тобто: 

1 – перший варіант; 2 – другий варіант; 3 – третій варіант; .10 – десятий варіант. 

Заміна варіантів не допускається. 
 

Студенти, насамперед, повинні ознайомитись із запропонованим матеріалом, 

враховуючи вказівки для самостійного вивчення курсу «Трудове право». 

Починаючи вирішувати задачу, треба передусім уважно вивчити відповідний 

матеріал в навчальній літературі, ознайомитися з відповідними нормативними 

актами. 
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Рішення повинно являти собою розгорнуту і обґрунтовану відповідь на 

поставлені запитання, а також на запитання, що виникають з результати 

логічного аналізу умов задачі. Вони повинні містити посилання на відповідні 

нормативні акти, їх назву, ким і коли прийняті, де надруковані. У разі 

необхідності у висновках повинні бути використанні певні теоретичні 

положення. 

Обсяг готової контрольної роботи повинен становити 16-24 аркушів. 

Орієнтована кількість аркушів у завданнях: перше теоретичне питання 12-18 

аркушів, рішення задач 4-6 аркушів. 

Список використаних джерел необхідно складати у певному порядку: спочатку 

наводяться нормативно-правові акти, потім загальна й спеціальна література за 

алфавітом. 

Обсяг часу на виконання контрольної роботи в годинах становить 10 годин. 

2.10. Варіанти контрольних робіт 
 

Варіант Зміст Години 
1 2 3 

Варіант №1 

1. Поняття, зміст та загальні принципи господарської 
діяльності. Обмеження в здійсненні господарської 
діяльності. Ліцензування, патентування та квотування 
господарської діяльності. 

 

 
2. Використання природних ресурсів у сфері 
господарювання. Особливості правового режиму викори-
стання природних ресурсів.  

 

 Задача  

 

Який порядок встановлено для державної реєстрації нор-
мативно-правових актів міністерств, інших органів 
виконавчої влади, органів господарського управління та 
контролю ? 

 

Варіант №2 
1. Конкуренція у сфері господарювання. Природні 
монополії. Відповідальність за недобросовісну 
конкуренцію.  

 

 
2. Використання в господарській діяльності прав 
інтелектуальної власності. Комерційна таємниця. 

 

 Задача  

 

2. Який строк (якщо він є) встановлений для скасування 
рішення про державну реєстрацію нормативно-правового 
акту міністерства, іншого центрального органу виконавчої 
влади ? 
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Варіант №3 
1. Суб’єкти господарювання. Утворення та державна 
реєстрація суб’єктів господарювання. Установчі 
документи. Загальний порядок ліквідації.  
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Продовження табл. 
1 2 3 

 

2. Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. 
Державне регулювання ринку цінних паперів. 
Корпоративні права, їх зміст. Здійснення корпоративних 
прав держави. Реєстр корпоративних прав держави. 

 

 Задача  

 

Приймаючи рішення про створення акціонерного това-
риства, засновники мали вирішити питання: 
1. Який вид цього товариства — закрите чи відкрите — 
дозволяє на стадії заснування (до державної реєстрації) 
сплатити меншу частину статутного фонду? 
2. Чи може бути звільнений один із засновників від сплати 
обов'язкової частини своєї частки до державної реєстрації 
товариства? 
3. Яким чином має відбуватися повна сплата частки 
засновника? Допоможіть засновникам знайти відповіді на 
ці питання. 

 

Варіант №4 
1. Види та організаціонно-правові форми підприємств. 
Майно підприємств. Державні та комунальні 
підприємства.  

 

 
2. Господарські зобов’язання, їх види, підстави 
виникнення. Виконання та припинення господарських 
зобов’язань. 

 

 Задача  

 

Власник приватного підприємства "Агат" вирішив 
реорганізувати його у відкрите акціонерне товариство. 
1. Які переваги й недоліки реалізації такого рішення ? 
2. Що потрібно вчинити власнику для здійснення 
реорганізації? 

 

Варіант №5 
1. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх 
створення і державної реєстрації. Установчі документи. 
Припинення  діяльності господарських товариств. 

 

 

2. Істотні умови господарського договору. Загальний 
порядок укладання господарських договорів. Галузі та 
види господарської діяльності. Загальні засади 
відповідальності учасників господарських відносин. 
Спеціальний режим господарювання.  

 

 Задача  

 

ТОВ "Автоматика" відповідно до укладеного 
договору отримало в оренду цілісний майновий комплекс 
казенного підприємства "Надра". За позовом прокурора 
договір оренди між зазначеними підприємствами рішенням 
арбітражного суду було визнано недійсним. 
1. Чи правомірне рішення арбітражного суду ? 
2. Чи відповідає зазначений договір оренди вимогам закону ? 

 

Варіант №6 

1. Поняття підприємства колективної власності. Госпо-
дарська діяльність кооперативів. Загальні умови 
створення виробничого кооперативу та припинення його 
діяльності. Членство у виробничому кооперативі.  
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2. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове 
регулювання. Суб’єкти та види зовнішньоекономічної 
діяльності. Іноземні інвестори інвестицій. 
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Продовження табл. 
1 2 3 
 Задача  

 

Договір пайового лізингу, укладений між Приватним 
підприємством "Мрія" та іншими суб'єктами, передбачав 
залучення державних коштів, спрямованих на здійснення 
лізингу. За позовом прокурора про визнання договору 
лізингу недійсним на тій підставі, що він не був 
зареєстрований у встановленому законом порядку, 
арбітражним судом зазначений договір був визнаний 
недійсним. 
1. Чи правомірне рішення арбітражного суду? 
2. Чи потребує договір лізингу обов 'язкової реєстрації? 
3. Які правові наслідки недотримання вимог щодо 
реєстрації договору лізингу ? 

 

Варіатнт №7 
1. Приватні підприємства. Селянське (фермерське) 
господарство. Поняття орендного, іноземного та 
підприємства з іноземними інвестиціями. 

 

 
2. Система господарських судів України, їх компетенція і 
підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж.  

 

 Задача  

 

Комунальне підприємство електротранспорту уклало 
з будівельним кооперативом договір підряду на 
реконструкцію ремонтного цеху за кошти, виділені з 
місцевого бюджету. Договором передбачалося забезпечення 
замовником безперервності фінансування робіт за 
договором. Однак через три місяці, починаючи з березня 
2001 р., платежі були затримані на два місяці через 
несвоєчасність надходження відповідних коштів з місцевого 
бюджету. 
1. Які санкції в цьому випадку може застосувати підрядчик 
до замовника ? 
2. Як має діяти замовник, щоб компенсувати застосування 
до нього цих санкцій ? 
3. Якими нормативними актами регулюються питання 
майнової відповідальності за порушення умов договору 
підряду на будівництво об'єктів? 

 

Варіант №8 
1. Поняття об’єднання підприємств. Види і організаційно - 
правові форми об’єднань підприємств. Промислово-
фінансові групи. Холдингові компанії. 

 

 
2. Досудове врегулювання господарських спорів: суть, 
значення, порядок, строки, наслідки. Судові витрати. 

 

 Задача  

 

Мирову угоду підписано зі сторони боржника 
арбітражним керуючим, зі сторони кредиторів — 
кредитором, який має найбільшу кількість голосів у комітеті 
кредиторів. 
1. Чи підписано належними особами мирову угоду? 
2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі 
про банкрутство можливе укладення мирової угоди ? 
3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які мають право  
її підписувати. 
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Варіант №9 
1. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливості 
статусу благодійних та інших неприбуткових організацій 
у сфері господарювання. 
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Продовження табл. 
1 2 3 

 
2. Право на звертання до господарського суду. Форма та 
зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в 
господарському процесі, їх права та обов’язки. 

 

 Задача  

 

Державне авіабудівне підприємство, не маючи 
можливості (через відсутність необхідних коштів) протягом 
останнього півріччя розплатитися з своїми кредиторами, а 
також у зв’язку з відмовою міністерства, до видання якого 
входило це підприємство, надати останньому фінансову 
допомогу, звернулося до арбітражного суду з заявою про 
порушення відносно підприємства справи про банкрутство. 
До заяви були додані: копії установчих документів 
підприємства, балансовий звіт за останній фінансово-
господарський рік, перелік кредиторів підприємства. 

1. Який сенс підприємству - боржнику виступати 
ініціатором порушення відносно себе справи про 
банкрутство? 

2. Які фактичні підстави для порушення справи про 
банкрутство? 

3. Які документи в цьому разі мають бути подані 
разом з заявою? 

4. Які судові процедури можуть бути застосовані 
до підприємства-боржника? 

5. Які особливості провадження у справі про 
визнання банкрутом державного підприємства? 

 

Варіант №10 

1. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
Джерела його формування. Підстави виникнення 
майнових прав та обов’язків суб’єктів господарювання. 
Гарантії та захист їх майнових прав. 

 

 
2. Розгляд справ по суті у господарських судах. Виконання 
на території іноземних держав рішень господарських 
судів України. 

 

 Задача  

 

Статутом ТОВ "Допомога", засновниками якого є 
пенсіонер Криштальов В. Л. та ветеран Великої Вітчизняної 
війни Підпалий Н.Г., передбачені такі види діяльності: 
торговельна та посередницька діяльність, виплата та 
доставка пенсій, маркетингові послуги, грошова допомога 
малозабезпеченим громадянам, надання всіх видів 
рекламних послуг, постачання природного та скрапленого 
газу, надання туристичних послуг, виробництво, передача та 
постачання електроенергії. 
Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись 
зазначеним ТОВ? Дайте відповідь, посилаючись на 
відповідні положення чинного законодавства України. 
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3. ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 

Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 

Розподіл балів, 
% 

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1.1. Тестування 20 

ЗМ 1.2. Тестування 20 

ЗМ 1.3. Тестування 20 

Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1 

Усний екзамен 40 

Залік  

Усього за модулем 1 100% 

 
3.1 Контрольні запитання для самоперевірки 

 
1. Поняття господарського права як галузі права, науки та навчального курсу. 
2. Предмет господарського права. 
3. Поняття та різновиди господарських правовідносин. 
4.  Господарче забезпечення діяльності негосподарюючих суб’єктів. 
5. Методи правового регулювання господарських відносин. 
6. Зміст методів владних приписів. 
7. Метод автономних рішень. 
8. Метод рекомендацій. 
9. Принципи господарського законодавства України. 
10. Класифікація господарсько-правових актів. 
11. Поняття власності в економічному аспекті. 
12. Способи виникнення і припинення права власності. 
13. Суб’єкти права загальнодержавної і комунальної власності. 
14. Основні повноваження органів управління загальнодержавною власністю. 
15. Господарське право як галузь законодавства. 
16.  Нормативно-правове підґрунтя господарської діяльності. 
17. Поняття господарської діяльності та її кваліфікуючи ознаки. 
18. Суб’єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація. 
19. Господарські організації - суб’єкти господарювання. 
20. Фізичні особи - суб’єкти господарювання. 
21. Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Реєстрація 

юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика. 
22. Види реєстраційних дій та їх правове значення. 
23. Державна реєстрація припинення юридичної особи та припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця. 
24. Поняття та види господарських товариств. 
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25. Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та 
відповідальність учасників. 

26. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі 
документи, порядок управління та відповідальність учасників. 

27. Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок 
управління та відповідальність учасників. 

28. Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств. 
29. Поняття кооперативу та його різновиди. 
30. Поняття та мета діяльності промислово-фінансових груп. 
31. Правова характеристика об’єднань підприємств. 
32. Поняття та загальна характеристика публічно-правових (адміністра-

тивних) засобів регулювання господарської діяльності. 
33. Ліцензування господарської діяльності.  
34. Патентування господарської діяльності. 
35. Квотування (експорту, імпорту товарів) 
36. Порядок та форми підтвердження відповідності. Сертифікація. 
37. Правове регулювання ціноутворення в Україні. 
38. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  
39. Підвідомчість та підстава порушення справи про банкрутство. 
40. Правовий статус арбітражного керуючого. 
41. Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна 

характеристика. 
42. Заходи щодо відновлення платоспроможності боржника, які містять план 

санації. 
43. Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття. 
44. Мирова угода. 
45. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
46. Правовий режим майна суб’єктів господарювання. 
47. Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання. 
48. Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 
49. Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
50. Цінні папери в господарській діяльності. Корпоративні права. 
51. Поняття прав інтелектуальної власності. 
52. Авторське право і суміжні права. 
53. Патентне право. 
54. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг. 
55. Об’єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. 
56. Регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності 

прав інтелектуальної власності. 
57. Поняття господарського зобов’язання. 
58. Основні види господарських зобов’язань. 
59. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 
60. Поняття відповідальності в господарському праві. 
61. Функції відповідальності. 
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62. Види відповідальності: загальна характеристика. 
63. Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової 

відповідальності. 
64. Правове становище господарських судів. 
65. Підвідомчість справ господарським судам. 
66. Досудове врегулювання господарських спорів. 
67. Вирішення спорів господарським судом.  
68. Поняття та види  господарських договорів. 
69. Поняття та правові особливості підприємницького комерційного договору.  
70. Господарсько-договірна правосуб’єктність сторін підприємницьких 

договорів. Договірні повноваження структурних підрозділів 
господарських організацій. 

71. Форма та загальний порядок укладення господарських договорів.  
72. Поняття та правові особливості попереднього договору. 
73. Істотні умови господарських договорів. Визнання господарських 

договорів неукладеними. 
74. Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові 

наслідки. 
75. Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням. 
76. Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова 

регламентація.   
77. Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова 

регламентація.   
78. Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові 

особливості, нормативно-правова регламентація. 
79. Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-

правова регламентація.   
80. Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-

правова регламентація. 
81. Поняття, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності. 
82. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. 
83. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
84. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
85. Зовнішньоекономічний договір (контракт): поняття, форма, істотні умови. 
86. Правові засади захисту національного товаровиробника в сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 
87. Інвестиційна діяльність як предмет правового регулювання. 
88. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності. 
89. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності. 
90. Види та форми інвестицій. 
91. Правове регулювання інноваційної діяльності. 
92. Типи ринків, які функціонують в умовах ринкової конкуренції.  
93. Конкурентна політика та її роль у ринковій економіці України. Правові 

засади здійснення захисту економічної конкуренції. 
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94. Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 
господарювання 

95. Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування. 
96. Монопольне (домінуюче) становище суб’єктів господарювання та 

зловживання ним. 
97. Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції. 
98. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної 

конкуренції. 
99. Державне регулювання діяльності природних монополій та суміжних 

ринків. 
100. Система органів, що здійснюють захист економічної конкуренції. 
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