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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Навчальна дисципліна «Господарське законодавство» забезпечує засвоєння 
студентами основних засад господарювання в Україні та господарських відносини, що 
виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами 
господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками в ідносин у сфері 

господарювання, господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів 
господарювання та правового режиму об’єктів господарювання, порядку укладання та 
забезпечення виконання господарських договорів, правових основ захисту прав і законних 
інтересів суб'єктів господарських правовідносин, набуття студентами досвіду 

систематичного вивчення  та системного розуміння господарського законодавства,  
принципів, норм, категорій, закономірностей правового регулювання суспільних відносин 
у сфері господарювання.  

В результаті опанування дисципліною, студенти повинні оволодіти знаннями з 

основних теоретичних питань у сфері господарського права України та чинного 
господарського законодавства. Засвоєння студентами основних понять господарського 
права як специфічної правової галузі формує розуміння про місце і роль  господарського 
законодавства в системі законодавства України, набуття навичок практичного 

застосування набутих знань.  
Вивчення дисципліни проводиться з застосуванням засобів інформаційно-

комунікаційних технологій, що включає виконання індивідуальних завдань які розміщені  
на курсі в eLearn. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Основи господарського законодавства: загальні положення 

Тема 1 

Основи 

господарськог

о 

законодавства 

 
1\1 

Знати: законодавче 
регулювання основ 
господарювання в Україні 

Вміти: класифікувати  
законодавство у сфері 
господарювання  
Аналізувати: структуру та 

завдання законодавства у 

Написанн
я тестів. 
Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 

elearn) 

4 



сфері господарювання Україні 
Розуміти норми правових 

приписів у сфері 
господарювання  
Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері 

господарювання  
Використовувати 
законодавство у сфері 
господарювання при 

вирішенні практичних завдань  

 

Тема 2 

Поняття 

господарської 

діяльності, її 

види та 

правовий 

режим. 

Публічне 

управління 

господарсько

ю діяльністю 

1\1 Знати: законодавство у сфері 
господарської діяльності та 
основ публічного управління 
такою діяльністю 

Вміти: класифікувати види 
господарської діяльності.  
Аналізувати: Правове 
регулювання господарської 

діяльності та його публічне 
управління.  
Розуміти правову 
регламентацію публічного 

управління господарською 
діяльністю згідно чинного 
законодавства. 
Розрізняти види господарської 

діяльності.  
Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері 
господарювання  для 

врегулювання спірних питань 
здійсненні господарської 
діяльності та 
Використовувати дані 

нормативно-правові акти. 

Виконанн
я 
самостійн
ої роботи 

(в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’язок 
задач 

4 

Тема 3 

Правове 

становище 

суб’єктів 

господарюван

ня 

1\1 Знати: законодавство що 

регулює правове становище 
суб’єктів господарювання. 
Вміти: класифікувати 
суб’єктів господарювання за 

різними критеріями.  
Аналізувати: Правове 
становище різних суб’єктів 
господарювання. 

Розуміти організацію 
діяльності суб’єктів 
господарювання згідно 
чинного законодавства. 

Розрізняти суб’єкти 
господарювання за різними 
критеріями.  
Застосовувати нормативно-

правові акти у сфері 
господарювання  для 
врегулювання спірних питань 
при здійсненні господарської 

Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’язок 
задач 

4 



діяльності та 
Використовувати дані 

нормативно-правові акти 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання суспільного виробництва та суспільного 

споживання 

Тема 4 

Правове 

регулювання 

відносин 

власності та 

інших 

речових прав 

у сфері 

господарюван

ня 

1\1 Знати: законодавство що 
регулює відносини власності 
та інші речові права у сфері 
господарювання. 

Вміти: класифікувати 
відносини власності та інші 
речові права. 
Аналізувати: правовий статус 

власника та суб’єкта 
господарювання що 
користується іншими 
речовими правами.  

Розуміти як регулюються 
відносини власності та інші 
речові права у сфері 
господарювання згідно 

чинного законодавства. 
Розрізняти правові режими 
майна суб’єктів 
господарювання. 

Застосовувати нормативно-
правові акти у сфері правового 
режиму майна суб’єктів 
господарювання  для 

врегулювання спірних питань  
діяльності таких суб’єктів та 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти 

Виконанн
я 
самостійн
ої роботи 

(в.т.ч. в 
elearn) 
 

4 

Тема 5 

Господарські 

зобов’язання 

та 

господарські 

договори 

1\1 Знати: законодавство що 

регулює господарські 
зобов’язання та господарські 
договори.  
Вміти: класифікувати 

господарські зобов’язання та 
договори.  
Аналізувати: правила 
укладання зміни та 

припинення господарських 
договорів.  
Розуміти підстави 
виникнення, зміни та 

припинення господарських 
зобов’язань згідно чинного 
законодавства. 
Розрізняти види 

господарських зобов’язань та 
договорів.  
Застосовувати нормативно-
правові акти для 

врегулювання спірних питань  
при укладанні, зміні, 
виконанні та припиненні 

Написанн

я тестів 
Виконанн
я 
самостійн

ої роботи  
 

5 



господарських договорів.  
Використовувати дані 

нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач 
про господарські зобов’язання 
та договори.  

Тема 6 

Правопоруше

ння у сфері 

господарюван

ня. 

Господарсько-

правова  

відповідальніс

ть 

1\1 Знати: підстави виникнення 

правопорушень та 
господарсько-правової 
відповідальності 
Вміти: класифікувати 

правопорушення у сфері 
господарювання та види 
відповідальності.  
Аналізувати: нормативно-

правові акти у сфері 
господарсько-правової 
відповідальності 
Розуміти порядок притягнення 

до господарсько-правової 
відповідальності.  
Розрізняти види 
правопорушень у сфері 

господарювання та 
відповідальності.  
Застосовувати нормативно-
правові акти що 

регламентують порядок та 
підстави притягнення до 
господарсько-правової 
відповідальності для 

врегулювання спірних питань  
при здійсненні господарської 
діяльності.  
Використовувати дані 

нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач. 

Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 

elearn)5 
Розв’язок 
задач 

4 

Тема 7 Захист 

прав та 

інтересів 

суб’єктів 

господарюван

ня 

1\1 Знати:законодавство у сфері  
захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання   
Вміти: способи та форми 

захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання  
класифікувати  
Аналізувати: нормативно-

правові акти що 
регламентують порядок 
захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання   

Розуміти порядок 
застосування різних способів 
та форм захисту прав та 
інтересів суб’єктів 

господарювання   
Розрізняти види способів та 
форм захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання   

Виконанн
я 
самостійн
ої роботи 

(в.т.ч. в 
elearn)5 
Розв’язок 
задач 

5 



Застосовувати нормативно-
правові акти що 

регламентують порядок 
захисту прав та інтересів 
суб’єктів господарювання  для 
врегулювання спірних питань  

при вчиненні таких дій 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач. 

Тема 8 

Правові 

засади захисту 

економічної 

конкуренції, 

регулювання 

природних 

монополій та 

захисту від 

недобросовісн

ої конкуренції 

1\1 Знати: законодавство у сфері 

захисту економічної 
конкуренції, регулювання 
монополій та захисту від 
недобросовісної конкуренції 

Вміти: класифікувати 
правопорушення у сфері 
захисту від недобросовісної 
конкуренції 

Аналізувати: нормативно-
правові акти що 
регламентують захист 
економічної конкуренції, 

регулювання природних 
монополій та захист від 
недобросовісної конкуренції 
Розуміти порядок та правову 

регламентацію захисту від 
недобросовісної конкуренції 
Розрізняти види 
правопорушень у сфері 

захисту від недобросовісної 
конкуренції 
Застосовувати нормативно-
правові акти що 

регламентують порядок 
захисту від недобросовісної 
конкуренції для врегулювання 
спірних питань  при вчиненні 

таких дій 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач. 

Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 

elearn) 
Розв’язок 
задач 

5 

Тема 9 

Правове 

регулювання 

кількісних та 

якісних 

параметрів 

господарської 

діяльності. 

Захист прав 

споживачів. 

1\1 Знати: законодавство у сфері 
кількісних та якісних 

параметрів господарської 
діяльності, та захисту прав 
споживачів.  
Вміти: класифікувати кількісні 

та якісні параметри 
господарської діяльності.  
Аналізувати: нормативно-

правові акти що 
регламентують порядок 
застосування кількісних та 
якісних параметрів 

господарської діяльності, та  

Написанн
я тестів 

Виконанн
я 
самостійн
ої роботи 

(в.т.ч. в 
elearn) 
 

5 



захисту прав споживачів. 
Розуміти порядок 

застосування законодавства 
що регулює кількісні та якісні 
параметри господарської 
діяльності та захист прав 

споживачів.  
Розрізняти види кількісних та 
якісних параметрів 
господарської діяльності 

Застосовувати нормативно-
правові акти що 
регламентують порядок 
захисту прав споживачів для 

врегулювання спірних питань 
. 
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 

вирішенні практичних задач в 
даній сфері.  

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання окремих галузей та сфер 

господарської діяльності 

Тема 10 

Правове 

регулювання 

зовнішньоеко

номічної 

діяльності та 

валютних 

операцій 

1\1 Знати: законодавство що 
регулює зовнішньоекономічну 
діяльність та валютні операції.  

Вміти: класифікувати види 
зовнішньоекономічної 
діяльності.  
Аналізувати: нормативно-

правові акти що 
регламентують 
зовнішньоекономічну 
діяльність та валютні операції.  

Розуміти порядок здійснення 
валютних операцій.  
Розрізняти види 
зовнішньоекономічної 

діяльності та види валютних 
операцій.  
Застосовувати нормативно-
правові акти що 

регламентують порядок 
здійснення 
зовнішньоекономічної 
діяльності та валютних 

операцій.  
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач у 

цій сфері. 

Написанн
я ессе. 
Виконанн

я 
самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 

elearn) 
 

5 



Тема 11 

Правове 

регулювання 

банків та 

банківської 

діяльності 

1\1 Знати: законодавство, що 
регулює діяльність банків. 

Вміти: класифікувати види 
банків 
Аналізувати: нормативно-
правові акти що 

регламентують порядок 
здійснення банківської 
діяльності.  
Розуміти порядок створення 

банків.  
Розрізняти види банків та 
особливості їх правового 
статусу. 

Застосовувати нормативно-
правові акти що 
регламентують порядок 
здійснення банківської 

діяльності для врегулювання 
спірних питань.  
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 

вирішенні практичних задач у 
сфері банківської діяльності.  

Виконанн
я 

самостійн
ої роботи 
(в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’язок 
задач 

5 

Тема 12 

Правове 

регулювання 

інвестицій та 

інновацій 

1\1 Знати: законодавство, що 
регулює діяльність у сфері 
інвестиції та інновацій.  

Вміти: класифікувати види 
інвестицій.  
Аналізувати: нормативно-
правові акти що 

регламентують порядок 
діяльності у сфері інвестиції 
та інновацій.  
Розуміти порядок договірного 

оформлення інвестиційної та 
інноваційної діяльності 
Розрізняти види інвестування. 
Застосовувати нормативно-

правові акти що 
регламентують порядок 
здійснення діяльності у сфері 
інвестиції та інновацій для 

врегулювання спірних питань.  
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач у 

сфері інвестування та 
інновацій.  

Виконанн
я 
самостійн

ої роботи 
(в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’язок 

задач 

5 

Тема 13 

Правове 

регулювання 

біржової 

діяльності 

1\1 Знати: законодавство у сфері 
здійснення біржової 
діяльності.  
Вміти: класифікувати види 

професійної діяльності на 
ринку цінних паперів. 
Аналізувати: нормативно-
правові акти що 
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регламентують порядок 
здійснення біржової 

діяльності.  
Розуміти порядок 
ліцензування професійної 
діяльності на ринку цінних 

паперів 
Розрізняти види бірж та 
особливості їх правового 
статусу. 

Застосовувати нормативно-
правові акти що 
регламентують здійснення 
біржової діяльності для 

врегулювання спірних питань.  
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач у 

сфері біржової діяльності.  

Тема 14 

Правове 

регулювання 

матеріального 

виробництва 

та транспорту 

1\1 Знати: законодавство у сфері 
матеріального виробництва та 
транспорту 
Вміти: класифікувати види 

матеріального виробництва. 
Аналізувати: нормативно-
правові акти що 
регламентують порядок 

організації та здійснення 
господарської діяльності в 
галузях переробної 
промисловості.  

Розуміти порядок організації 
та здійснення господарської 
діяльності у сфері 
матеріального виробництва та 

транспорту.  
Розрізняти види господарської 
діяльності у сфері 
матеріального виробництва та 

транспорту 
Застосовувати нормативно-
правові акти що 
регламентують порядок 

здійснення господарської 
діяльності у сфері 
матеріального виробництва та 
транспорту для врегулювання 

спірних питань.  
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач у 

цій сфері. 
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Тема 15 

Правове 

регулювання 

банкрутства 

1\1 Знати: законодавство про 

банкрутство 
Вміти: класифікувати 
особливості банкрутства 
окремих категорій суб’єктів 

Написанн

я ессе. 
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5 



підприємницької діяльності.  
 

Аналізувати: нормативно-
правові акти що 
регламентують порядок 
процедури банкрутства. 

Розуміти порядок процедури 
банкрутства. 
Розрізняти етапи процедури 
банкрутства. 

Застосовувати нормативно-
правові акти що 
регламентують процедуру 
банкрутства для врегулювання 

спірних питань.  
Використовувати дані 
нормативно-правові акти при 
вирішенні практичних задач 

під час проведення процедури 
банкрутства. 

ої роботи  
 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Статті, ессе повинні мати коректні текстові посилання на використану 
літературу. Обсяг запозичень не може бути більшим ніж 40% з 

окремого джерела 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування в режимі дистанційного конференц-зв’язку є 
обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 
формі за погодженням із деканом факультету та керівником 

магістерської роботи в вечірній час і у вихідні) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг 

здобувача 

вищої освіти, 

бали 

Оцінка національна за результати складання 

екзаменів заліків 

Екзаменів Заліків 

90-100 Відмінно Зараховано 

74-89 Добре  

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно не зараховано 

 

 


