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1. Опис навчальної дисципліни 
___________Господарське право_____ 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 
 

ОС Бакалавр 

Спеціальність 081 «Право» 

Освітня програма Право 

Характеристика навчальної дисципліни 
 денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

ВП«МАК»* 

 

ВСП «РК»* 

Загальна кількість 
годин  

__120__ 120 120  

Кількість кредитів 
ECTS  

____4____ 4 4  

Кількість змістових 
модулів 

____4____ 4 4  

Курсовий проект (робота) 
 

- - - - 

Форма контролю залік, 

екзамен 

екзамен екзамен екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 
 

 денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

ВП«МАК»* 

 

ВСП «РК»* 

Рік підготовки 3 __3___ 2 2 

Семестр ____5,6___ _6__ 4 4 

Лекційні заняття, год. 45 6_год. 6 6 

Практичні, семінарські 
заняття, год. 

___30__  4год.  4 4 

Лабораторні заняття - -   

Самостійна робота, год        45  __110__год. 110 110 

Індивідуальні завдання      

Кількість тижневих 
годин  
для денної форми 
навчання: 

аудиторних   
самостійної роботи 
студента − 

 
 

__2___год. 
___3__год. 

 

   

*ВП НУБІП України «Мукачівський аграрний коледж» 
* ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

 
 
 
 

 Панькова Л.О., 2020 р. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу полягає у формуванні системи знань з правового 

регулювання господарської діяльності, правового регулювання 
господарювання у різних специфічних галузях народного господарства, 
правових відносин «по горизонталі» та «по вертикалі». 

Завдання курсу складається з формування уявлень про предмет 

господарського права та основні господарсько-правові категорії; оперування 
господарсько-правовими знаннями, уміннями і поняттями в практичній 
діяльності (навчання застосуванню теоретичних господарсько-правових 
знань у самостійній практичній діяльності; навчання застосуванню 
теоретичних господарсько-правових знань у самостійній науково-практичній 
діяльності). 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

 тенденції розвитку господарського права в умовах ринкової 

економіки; 

 зміст господарського права як комплексної галузі права; 

 специфіку предмета правового регулювання. 

вміти:  

 надати правове супроводження господарської діяльності та приймати 
участь у формуванні високої культури господарювання; 

 аналізували недоліки та прогалини законодавчого регулювання окремих 

господарських відносин в умовах ринкової економіки; 

 застосовувати наявну судову практику до змодельованих ситуацій щодо 
правовідносин у сфері господарювання; 

 використовувати чинне законодавство у сфері господарювання для 
вирішення питань, що виникають у практичній діяльності суб’єктів 
підприємництва.  

Інтегральна компетентність полягає у здатності розв’язувати 

практичні задачі правового характеру у сфері економічних відносин, 
застосувати правову доктрину та чинне законодавство до широкого кола 
відносин у сфері господарювання. 

Загальні компетентності: 

 ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК3. Знання та розуміння сфери господарських відносин.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань, зокрема при 
вирішенні питань майнового характеру у сфері господарювання .  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність застосовувати знання з основ теорії права, знання і 

розуміння правничої професії у сфері економічних відносин. 
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СК7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 
національного права, а також змісту правових інститутів господарського 
права. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм 
матеріального права. 

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та 

обґрунтовувати правові позиції. 
СК14. Здатність до консультування з правових питань, зокрема, 

можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог 
професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення 
персональних даних та конфіденційної інформації.  

СК15. Здатність до самостійної підготовки проектів актів 
правозастосування у сфері господарювання.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни для денної та 
заочної форми 

 
Змістовий модуль 1. Господарське право як галузь права  
Тема 1. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.  
Поняття господарського права як самостійної галузі права. Методи 

правового регулювання господарських відносин. Поняття господарського 

права як правової науки та як навчальної дисципліни. Поняття 

господарського законодавства. Джерела (форми) господарського права. 

Види нормативних актів господарського законодавства. Господарський 
кодекс України. Господарська діяльність: поняття та види. Правове 

регулювання підприємницької діяльності. Співвідношення 

Господарського і Цивільного кодексів.  

Тема 2. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ.  
Поняття та характерні риси господарських правовідносин. Розмежування 

відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин. Класифікація 
господарських правовідносин. Учасники господарських правовідносин. 

 
Тема 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ І 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ.  
Напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері 

господарювання. Форми реалізації державою економічної політики. 

Прогнозування та планування економічного та соціального розвитку. 

Державне замовлення. Податки, ліцензування та патентування у сфері 

господарювання. Правове регулювання перевірок суб'єктів 
господарювання. Захист прав суб’єктів господарювання. 
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Тема 4. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ. СТАНДАРТИ ISO В ГОСПОДАРСЬКІЙ СФЕРІ. 

Поняття, мета стандартизації. Технічні регламенти. Стандарти Кодекси 
усталеної практики. Класифікатори. Технічні умови. Застосування стандартів 
у технічних регламентах та інших нормативно-правових актах. Види 
стандартизації. Міжнародна стандартизація. Регіональна стандартизація. 

Національна стандартизація.  Міжнародне співробітництво України в галузі 
стандартизації. Сертифікація. 

Міжнародна організація із стандартизації (ІSО). Міждержавна рада із 
стандартизації, метрології і сертифікації (МДР). Основні напрями взаємодії 
України і країн-партнерів. 

 
2 модуль Суб’єкти господарювання 

Тема 5. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА.  
Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права. Підприємство 

як організаційна форма господарювання. Види та організаційні форми 
підприємств Об’єднання підприємств. Поняття державного унітарного 
підприємства. Державне комерційне підприємство.Казенне підприємство. 
Комунальні унітарні підприємства. Поняття та види господарських 
товариств. Загальні засади правового статусу господарських товариств. 
Особливості правового статусу акціонерних товариств. Органи управління 

господарських товариств. Правове становище товариства з обмеженою 
відповідальністю. Товариства з додатковою відповідальністю. Правове 
становище командного товариства і повного товариства. Установчі 
документи господарського товариства. Управління господарським 
товариством Поняття підприємства колективної власності. Господарська 
діяльність кооперативів. Виробничий кооператив. Загальні умови створення 
виробничого кооперативу. Членство у виробничому кооперативі. Права та 
обов’язки членів виробничого кооперативу. Загальні збори членів 

виробничого кооперативу. Підприємства споживчої кооперації. 
Підприємства об’єднань громадян, релігійних організацій. Приватні 
підприємства. Фермерське господарство.  Орендне підприємство.  
Підприємство з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство. Поняття 
об’єднання підприємств. Види об’єднань підприємств. Асоційовані 
підприємства. Холдингові компанії. Громадянин у сфері господарювання.  
Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання. Кредитні спілки у 
сфері господарювання Особливості статусу благодійних та інших 

неприбуткових організацій у сфері господарювання.  
Тема 6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ.  
Утворення субʼєкта господарювання. Установчі документи субʼєктів 

господарювання. Поняття державної реєстрації та порядок її здійснення. 

Дозвільна система у сфері господарювання. Правові засади  державної 
реєстрації. Органи, що здійснюють державну реєстрацію. Державна 
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реєстрація змін до установчих документів. Державна перереєстрація. 

Скасування державної реєстрації. Поняття ліцензування. Порядок видачі 

ліцензій та органи ліцензування. Види діяльності, які підлягають 
ліцензуванню. Припинення дії ліцензії.  

 Тема 7. ПРИПИНЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
Підстави припинення суб'єктів господарювання. Порядок ліквідації.  

Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства. Сторони у справах 

банкрутства. Провадження у справі про банкрутство. Розпорядження 

майном боржника. Санація боржника. Мирова угода у справі про 

банкрутство. Визнання боржника банкрутом. Ліквідаційна процедура.  

 
3 модуль Загальні правові засади здійснення господарської 

діяльності 
Тема 8. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ . 
Поняття правового режиму. Право власності. Право оперативного 

управління. Право господарського відання. Право оперативного 
використання майна. Джерела формування майна. Основні фонди та оборотні 

засоби. Статутний фонд. Резервний фонд. Порядок формування спеціальних 
фондів підприємства. Особливості складу і використання майна окремих 
суб'єктів господарювання. Особливості правового режиму використання 
природних ресурсів у сфері господарювання. Регулювання відносин щодо 
використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 
Цінні папери та корпоративні права.Поняття приватизації державного 

майна. Державна програма приватизації. Об'єкти приватизації. Суб'єкти 

приватизації. Органи приватизації. Покупці. Приватизаційні посередники. 

Способи приватизації. Процедура приватизації. Договірні відносини у 

приватизації. Соціальні питання приватизації. 

ТЕМА 9. ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО 
МАЙНА 

Поняття та головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. 

Об'єкти приватизації.  Суб'єкти приватизації.  Приватизаційний процесс. 
Способи приватизації. Договірні відносини приватизації.  Поняття та головні 
цілі приватизації. Законодавство про приватизацію. 

Тема 10.  ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
Поняття, види та підстави виникнення господарських зобов'язань. 

Виникнення господарських зобов'язань. Виконання господарських 

зобов'язань. Способи забезпечення виконання зобов'язань. Припинення, 

розірвання та недійсність господарських зобов'язань. 
 ТЕМА 11. ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ 
Господарське договірне право України. Поняття, ознаки та функції 

господарського договору. Класифікація господарських договорів. Форма 

господарського договору. Зміст і особливості укладення окремих видів 
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господарських договорів. Порядок зміни та розірвання господарських 

договорів. 
 
Тема 12. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

КОНКУРЕНЦІЇ.  
Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Поняття 

монопольного становища і природні монополії. Поняття недобросовісної 

конкуренції та монополістичних порушень. Антиконкурентні узгоджені 

дії. Дискримінація суб'єктів господарювання. Відповідальність за 

порушення антимонопольного - конкурентного законодавства. 
Тема 13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ  
Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 

Класифікація господарсько-правових санкцій. Функції господарської 
відповідальності, підстави господарської відповідальності. Поняття, види 

відповідальності в господарському праві. Форми господарської 

відповідальності.  

4 модуль Окремі правові питання здійснення господарської 
діяльності 

Тема 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. Фінанси суб’єктів господарювання як самостійна ланка 
національної фінансово-кредитної системи.Страхування у сфері 
господарювання. Банківська система України. Банківські операції. 

Розрахункові операції банків. Банківські рахунки. Кредитування суб’єктів 
господарювання. Бухгалтерський облік та аудит. Аудитор і аудиторська 
організація. Страхування у господарській сфері. Фондовий ринок України. 

Поняття та види цінних паперів. Умови і порядок випуску цінних паперів. 

Державне регулювання ринку цінних паперів. Посередницька діяльність у 
сфері випуску та обігу цінних паперів. 

  
Тема 15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Поняття, види інвестицій та інвестиційної діяльності. Державне 

регулювання інвестиційної діяльності. Поняття  інноваційної діяльністі у 
сфері господарювання. Інвестування інноваційної діяльності. Види 
інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. 
Державні гарантії інноваційної діяльності. Договір на створення і передачу 
науково-технічної продукції. Законодавство про інноваційну 

діяльність.Форми і види іноземних інвестицій.  
 
Тема 16. ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА 
КОНЦЕСІЯ)   
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Договір комерційної концесії. Порядок укладання та зміст договору 
комерційної концесії. Форма договору комерційної концесії. Комерційна 
субконцесія. Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. 
Винагорода за договором комерційної концесії. Відповідальність 
правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача. 

 

Тема 17. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
Поняття ринку цінних паперів.  Операції, професійна діяльність і 

операції на ринку цінних паперів. Суб'єкти ринку цінних паперів.   Об'єкти 
ринку цінних паперів.  

Тема 18. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-
ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Господарсько-торговельна діяльність. Матеріально-технічне постачання 
та збут. Поставка. Енергопостачання. Біржова торгівля. Міна (бартер) у сфері 

господарювання. Зберігання у товарному складі.  
Тема 19. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В АПК   
Державне регулювання сільськогосподарської діяльності. Забезпечення 

суб'єктів сільськогосподарської діяльності засобами виробництва. Правові 
форми реалізації сільськогосподарської продукції. Контрактація 
сільськогосподарської продукції.  Правове регулювання ринку зерна. 

Тема 20. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ 
Поняття та види транспортних правовідносин. Поняття та структура 

транспортної системи України. Ліцензування  транспортної діяльності. 
Загальна характеристика  договору  перевезення. Укладання, форма та зміст 
договору перевезення. Правові наслідки порушення сторонами зобов’язань за 
договором перевезення. Юридична відповідальн ість за порушення 
транспортних правил. Правове регулювання господарської діяльності у 
сфері автомобільного, залізничного, авіаційного, морського та річкового 

транспорту. 
Тема 21. СПЕЦІАЛЬНІ РЕЖИМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні 

України. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-
захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо 
охороняються. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах 
надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації, воєнного стану. 
Концесійна діяльність в Україні. Засади концесійної діяльності. Концесійний 

договір. Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в 
концесію 
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Структура навчальної дисципліни для тденноъ форми навчання 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма  заочна форма, 

ВП«МАК», 
ВСП «РК» 

 

т
и

ж
н

і 

  у
с
ьо

го
 

 

у тому числі 

у
с
ьо

го
 

 

у тому числі 

л с  с.р л с  с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Змістовий модуль 1. Господарське право як галузь права  
Тема 1. Поняття 

господарського права та 
господарська діяльність. 

1-2 7 2 2 3 9 2  7 

Тема 2. Господарські 
правовідносини 

 
3-4 

7 2 2 3 9  2 7 

Тема 3. Основні напрями та 
форми участі держави і 
місцевого самоврядування у 

сфері господарювання  

 
5-6 

 
 

7 2 2 3 6   6 

Тема 4. Технічне регулювання 

у сфері господарювання. 
Стандарти iso в господарській 
сфері 

7-8 9 2 2 5 6   6 

Разом за змістовим модулем 1. 30 8 8 14 30 2 2 26 

2 модуль Суб’єкти господарювання 
 

Тема 5. Поняття та види 
суб’єктів господарського права 

9-11 9 2 2 5 12 2  10 

Тема 6. Порядок утворення 
суб’єкта господарювання  

12-13 9 2 2 5 12  2 10 

Тема 7. Припинення суб’єктів 
господарювання  

14-15 12 3 3 6 6   6 

Разом за змістовим модулем 2  30 7 7 16 30 2 2 26 

Усього годин за семестр 
 60 15 15 30 60 4 4 52 

          

3 модуль Загальні правові засади здійснення господарської діяльності 
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Тема 1. Правовий режим майна 
суб’єктів господарювання  

16 6 2 2 2 5   5 

Тема 2. Приватизація 

державного та комунального 
майна  

17 4 2  2 5   5 

Тема 3. Господарські 
зобов’язання  

18 5 2 2 1 4   4 

Тема 4. Господарські договори 
19 3 2  1 4   4 

Тема 5. Правове регулювання 
економічної конкуренції  

20
-
21 

7 4 2 1 7 2  5 

Тема 6. Відповідальність за 

правопорушення у сфері 
господарювання  

22 5 2 2 1 5   5 

Разом за змістовим модулем 

3 

 30 14 8 8 30 2  28 

Змістовий модуль 4. Окремі правові питання здійснення господарської діяльності 

Тема 7. Правове регулювання 
фінансової діяльності   

 
23 

 

 

3 

 

 
2 

 

 
 

1  

3 

 

  3 

Тема 8. Правове регулювання 

інвестиційної та інноваційної 
діяльності 

24 5 2 2 1 3   3 

Тема 9. Використання у 

підприємницькій діяльності 
прав інших суб'єктів 
господарювання (комерційна 
концесія)  

25 3 2  1 3   3 

Тема10. Правове регулювання 
ринку цінних паперів   

26 5 2 2 1 3   3 

Тема11. Правове регулювання 
господарсько-торговельної 
діяльності 

27 3 2  1 3   3 

Тема 12. Правове регулювання 
господарської діяльності в 
АПК   

28 5 2 2 1 3   3 

Тема 13. Правове регулювання 
господарської діяльності у 

сфері транспорту 

 

29 2 2   3   3 
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Тема 14. Спеціальні режими 
господарювання  

30 4 2 1 1 9   9 

Разом за змістовим модулем 
 30 16 7 7 30   30 

Усього годин за семестр 
 60 30 15 15 60 2  58 

Усього годин за рік 
 120 45 30 45 120 6 4 110 

 
 

 
 
 

4. Теми семінарських занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

 Змістовий модуль 1. Господарське право як галузь права  

1 Поняття господарського права та господарська діяльність. 2 

2 Господарські  правовідносини  2 

3 Основні напрями та форми участі держави і місцевого 
самоврядування у сфері господарювання  

2 

4 Технічне регулювання у сфері господарювання. Стандарти ISO в 
господарській сфері 

2 

 Змістовий модуль 2. Суб’єкти господарювання   

5 Поняття та види суб’єктів господарського права  2 

6 Порядок утворення суб’єкта господарювання  2 

7 Припинення суб’єктів господарювання  2 
 Змістовий модуль 3. Загальні правові засади здійснення 

господарської діяльності 

 

8 
Правовий режим майна суб’єктів господарювання 

2 

10 
Господарські зобов’язання  

2 

12 
Правове регулювання економічної конкуренції  

2 

13 
Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання  

2 

 Змістовий модуль 4. Окремі правові питання здійснення 

господарської діяльності 

 

15 
Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності 

2 

17 
Правове регулювання ринку цінних паперів   

2 

19 
Правове регулювання господарської діяльності в АПК   

2 

21 
Спеціальні режими господарювання  

2 

 Разом 30 
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5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 
засвоєння знань студентами. 

Питання для самостійної перевірки 

1. Визначте поняття, предмет, метод і систему господарського права. 
2. Розкрийте як співвідноситься господарське право з іншими галузями 

права. 
3. Дайте загальну характеристику положень Господарського кодексу 

України.  
4. Визначте поняття і основні ознаки господарської  діяльності. 
5. Дайте загальну характеристику суб’єктів господарювання в Україні. 
6. Визначте види та організаційні форми підприємств. 
7. Назвіть види підприємств в Україні за формою власності. 
8. В якому порядку здійснюється державна реєстрація суб’єктів 

господарювання? 
9. Дайте правову характеристику господарських товариств (АТ, ТОВ, 

ТДВ, повних та командитних товариств. 
10.Дайте правову характеристику суб’єктів господарювання правовий статус 

яких не визначений Господарським Кодексом України. 
11. Охарактеризуйте банкрутство, як інститут господарського права. 
12. Охарактеризуйте права та обов’язки керуючого санацією у справах про 

банкрутство. 

13. Що таке ліцензування господарської діяльності? 
14. Визначте порядок ліцензування господарської діяльності. 
15. В чому полягає антимонопольне регулювання? 
16. Які існують способи припинення діяльності суб’єкта господарювання? 
17. До яких видів підприємницької діяльності застосовується 

патентування? 
18. Вкажіть підставі та наслідки скасування державної реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

19. Які існують форми реорганізація юридичної особи? 
20. Визначте правовий статус філій та представництв юридичної особи. 
21. Які правові засоби запобігання банкрутству господарюючих суб’єктів 

передбачені законодавством?. 
22. В чому полягають функції Антимонопольного комітету України? 
23. Які передбачені законодавством види відповідальністі за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції? 
24. Що таке зовнішньоекономічні контракти? 
25. Проведіть класифікацію господарських договорів. 

26. Вкажіть яка існує відповідальність за порушення антимонопольного 
законодавства 

27. Що таке зовнішньоекономічна діяльність?. 
28. Дайте характеристику наступних договорів: 

 Договір купівлі-продажу. 

 Договір міни. Бартерний договір. 
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 Договори перевезення вантажів і пасажирів. 

 Договір страхування. 

 Договір схову (зберігання). 

 Договір енергопостачання.  

 Договір комісії. 

 Договір поставки. 

 Правове регулювання біржової діяльності. 

 Договір оренди. 

 Договір лізингу. 
29.Розкрийте поняття транспортних правовідносин. 
30. Які особливості правового регулювання господарської діяльності у 

сфері транспорту? 
 

 
Питання для підсумкового контролю знань. 

Модуль 1.  

1. Конституційні засади господарської діяльності. 
2. Поняття і предмет господарського права. 
3. Господарська діяльність та її види. 
4. Види правовідносин які складаються у процесі господарювання. 
5. Господарські правовідносини: загальна характеристика. 
6. Характерні ознаки господарських відносин. 

7. Метод автономних рішень господарського права. 
8. Зміст методу владних приписів у господарському праві. 
9. Метод рекомендацій у господарському праві. 
10. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання. 

Модуль 2. 

11. Поняття суб'єкта господарювання. 
12. Фізичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності. 
13.Поняття і вимоги до підприємницької діяльності. 
14.Підприємства як суб'єкти господарювання. 
15.Види державних підприємств. 

16.Державне унітарне підприємство та його особливості. 
17.Державне комерційне підприємство. 
18.Казенне підприємство. 
19.Комунальне унітарне підприємство. 
20.Приватне підприємство. 
21.Засоби державного регулювання господарської діяльності. 
22.Технічне регулювання у сфері господарювання. 
23.Поняття господарського товариства. 

24.Види господарських товариств за законодавством України. 
25.Поняття та правовий статус АТ. 
26.Види АТ та їх особливості. 
27.Засновники та учасники АТ. 
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28.Основні стадії створення АТ. 
29.Права акціонера. 
30.Товариства з обмеженою відповідальністю. 
31.Товариства з додатковою відповідальністю. 
32.Поняття повного товариства та його особливості. 
33.Командитне товариство. 

34. Господарські об'єднання та їх види. 
35. Поняття, види та особливості кооперативів. 
36. Права та обов'язки членів виробничих кооперативів. 
37.Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП). 
38. Документи, що подаються для державної реєстрації ФОП. 
39. Порядок здійснення державної реєстрації юридичних осіб. 
40. Підстави для відміни та анулювання реєстрації. 
41. Поняття, підстави та форми припинення суб'єктів господарювання. 

42. Реорганізація суб'єкта господарювання. 
43. Ліквідація суб'єкта господарювання. 
44. Поняття банкрутства та неплатоспроможності суб’єкта господарювання. 
45. Процедура розпорядження майном боржника. 
46. Процедура досудової санації. 
47. План санації боржника. 
48. Мирова угода та строк її укладення. 

49. Правовий статус арбітражного керуючого. 

Модуль 3. 

50. Поняття і загальна характеристика ліцензування. 

51. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. 

52.Правовий режим майна суб'єктів господарювання.  
53.Право господарського відання. 
54.Право оперативного управління. 
55.Джерела формування майна суб'єктів господарювання. 
56.Приватизація державних і комунальних підприємств. 
57.Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 
58.Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності. 
59.Цінні папери в господарській діяльності. 
60. Поняття і види господарських зобов'язань та їх особливості. 

61. Загальні принципи і умови виконання господарських зобов'язань. 
62. Ознаки господарського договору. 

63. Характерні ознаки господарсько-правової відповідальності. 

64. Види штрафних санкцій та їх особливості. 

65. Оперативно-господарські санкції. 

66. Види порушень за які застосовуються господарсько-адміністративні 

штрафи. 

67. Застосування господарсько-організаційних санкцій. 
Модуль 4. 
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68. Основні акти законодавства про захист економічної конкуренції.  

69. Поняття монопольного становища. 

70. Поняття і ознаки економічної концентрації. 
71. Функції Антимонопольного комітету. 

72. Поняття і види недобросовісної конкуренції. 

73. Поняття ринку цінних паперів. 

74. Види ринків цінних паперів. 

75. Поняття «інвестиція» та її ознаки. 

76. Поняття спеціальних режимів господарювання. 
77. Види інвестицій передбачених законодавством України. 

78. Поняття і значення інвестиційної діяльності. 

79. Поняття транспортних правовідносин. 

80. Правові засади здійснення ЗЕД. 
81. Зміст і форма зовнішньоекономічного договору. 
82. Правове регулювання інноваційної діяльності. 
83.Визначення спеціальної (вільної) економічної зони.  
84.Виключна (морська) економічна зона України.  

85.Особливості здійснення господарської діяльності на державному 
кордоні України.  

86.Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних 
та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо 
охороняються.  

87.Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного 
стану, надзвичайної екологічної ситуації, воєнного стану 

88.Концесійна діяльність в Україні.  

89.Засади концесійної діяльності.  
90.Концесійний договір.  

 

 
ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 
1. Розставте у відповідності до кількості працюючих на підприємстві: 
 

 
2. Розставте у відповідності вид реєстраційної дії та суму збору:  

А. Малі підприємства 
Б. Середні підприємства 

В. Великі підприємства 

1.Середньооблікова кількість працюючих за рік 
– не більше 50 осіб 

2. Середньооблікова кількість працюючих за 
рік – більше 1000 осіб 
3. Середньооблікова кількість працюючих за 

рік – не більше 1000 осіб 
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3.Визначте послідовність дій, особи, яка має намір отримати ліцензію на здійснення певного виду 
господарської діяльності. 

 

4.Визначте обов’язкові ознаки підприємств державної форми власності: 

 
5. Визначте необхідні документи: 

 
6. Вкажіть правильну відповідь: 

А. Проведення державної реєстрації юридичної особи 
Б  Проведення державної реєстрації фізичної особи-

підприємця 
В Проведення державної реєстрації змін до установчих 
документів юридичної особи 

Г  За  видачу  дубліката  оригіналу установчих 
документів та змін  до  них,  засвідчених  державним  

реєстратором 

1. 10 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян 

2. 1 неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян 
 

3.2  неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян 

 
4. 30% реєстраційного збору встановленого для 
державної реєстрації 

 

1. ознайомитися з умовами ліцензування; 
2. сплатити вартість ліцензії.  

3. з’ясувати, до компетенції якої державної установи 
відноситься господарська діяльність, що потребує 

ліцензування; 
4. підготовити та подати відповідні документи на 

отримання ліцензії; 

5. звернутися до відповідного органу ліцензування для 
роз’яснення процесу отримання ліцензії та її 
використання; 

 

(у бланку відповідей вказати номери дій у 
відповідній послідовності) 

А .Функціонує на базі державного майна; 
Б. Створюється державою; 

В. Може бути комерційне чи некомерційне; 
Г. Створюється громадянами на добровільних засадах; 

(у бланку відповідей вказати номери 
правильних відповідей) 

А. Для проведення 

державної реєстрації 
юридичної  особи; 

 
Б. Для проведення 
державної реєстрації 

фізична особа, яка має 
намір стати підприємцем; 

1. заповнену реєстраційну   картку   на   проведення   державної 

реєстрації;  
2. примірник   оригіналу   (ксерокопію,  нотаріально  засвідчену 

копію)  рішення  засновників  або  уповноваженого  ними органу про 
створення ;  юридичної  особи  у  випадках,  передбачених  законом;  
3.  два   примірники   установчих   документів  (у  разі  подання  

електронних  документів  -  один  примірник; 
4. документ, що засвідчує внесення  реєстраційного  збору за 

проведення державної реєстрації.  

5. копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі 
фізичних  осіб - платників податків; 

 

Кредитна спілка діє на основі: 
 

1. Указу Президента 
2. Постанови КМУ 
3. Засновницького договору 

4. Розпорядження компетентного органу 
5. Статуту 
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7. Вкажіть правильну відповідь: 

 

8. Вкажіть правильну відповідь: 

 

9. Вкажіть правильну відповідь: 

 

10. Яке словосполучення пропущене? 
 

Господарським товариством є … …, статутний 
(складений) капітал якої поділений на частки між 
учасниками. 

 

(у бланку відповідей зазначити словосполучення) 

 
 
11. Розставте у відповідності засновницькі документи та види господарських товариств. 

 
 

12. Яке слово пропущене? 

 

13. Розставте у відповідності права та обов'язки учасників товариства: 
 

Асоційоване підприємство з відносинами вирішальної 

залежності це: 
 

1. ПбАТ 

2. Холдингова компанія 
3. ПрАТ 

4. Командитне товариство 
5. Асоціація 

Вищий орган управління об’єднанням підприємств: 

 

1. Загальні збори учасників 

2. Загальні збори акціонерів 
3. Правління об’єднання 
4. Генеральна дирекція 

5. Почесний Голова об’єднання 

Визначення правового статусу суб’єктів 
господарювання - це така форма державного 

регулювання, як: 
 

1. Нормативне регулювання 
2. Контроль 

3. Управління 
4. Прогнозування 
5. Планування 

А. Статут 

Б. Засновницький договір 

1. КТ 

2. ТДВ 
3. АТ 

4. ПТ 
5. ТОВ 

З моменту … товариство набуває прав юридичної 
особи 

(у бланку відповідей подати словосполученням) 
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14. Яка цифра пропущена? 
 

 
 
15. Яке слово пропущене? 

 
16. Вкажіть правильну відповідь: 

 

17. Вкажіть правильні відповіді: 

 

 
 
18. Вкажіть правильну відповідь: 

 

19. Вкажіть правильну відповідь: 

А.  Права учасників 
товариства  
Б.  Обов'язки учасників 

товариства 
 

1. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 
про діяльність товариства; 
 

2. додержувати установчих документів товариства і виконувати рішення 
загальних зборів та інших органів управління товариства; 

 
3. одержувати інформацію про діяльність товариства; 
 

4. брати участь в управлінні справами товариства в порядку, визначеному в 
установчих документах, 
 

5. вийти в установленому порядку з товариства 

Розмір щорічних відрахувань до резервного 
(страхового) фонду господарського товариства 
передбачається установчими документами, але не може 

бути меншим … відсотків суми чистого прибутку 

(у бланку відповідей подати цифрою) 

Загальні збори акціонерів скликаються не рідше … 

разу на рік, якщо інше не передбачено статутом 
товариства 

(у бланку відповідей подати одним словом) 

Особа може бути учасником скількох повних товариств? 1. 2 
2. 5 

3. 1 
4. в законі не 

визначено 

Акціонерні товариства відповідно до Закону України „Про 
АТ”  мажуть бути: 
 

1. приватними 
2. публічними 
3. публічними відкритими 

4. відкритими та закритими 

Відповідно до Закону України „Про АТ” засновниками 

АТ можуть бути:  

 

 

1. тільки фізичні та юридичні особи 

2. тільки громадяни України та юридичні особи 
України 
3.фізичні та юридичні особи, держава, 

територіальна громада, в особі відповідних 
органів  

4.тільки фізичні особи 
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20. Розставте у відповідності твердження і відповідь, яка йому відповідає: 
 

 
 
21. Розставте у відповідності поняття і визначення яке йому відповідає: 

 

 
22. Вставте пропущені слова у відповідні ознаки галузей народного господарства у яких створюються 

казенні підприємства: 

23. Розставте у відповідності термін та визначення яке йому відповідає: 

 
 
 

До господарських товариств належать:  
 

1. АТ, ТОВ, ТДВ,  повні товариства, командитні 
товариства, кооперативи 

2. АТ,ТОВ, кооперативи 
3. АТ, ТОВ, ТДВ 

4. повні товариства, командитні товариства  
 

А. Розмір статутного фонду ТОВ не може бути 
меншим за суму… 

Б. Відповідно до Закону України „Про АТ” 
мінімальний розмір статутного капіталу АТ  

становить: 
В. Кількісний склад акціонерів приватного 
акціонерного товариства не може перевищувати яку 

кількість акціонерів? 

1. 100 акціонерів  
 

2. не встановлено законодавством 
 

3. 1250 мінімальних заробітних плат  
 

А. ПТ 

 
Б. ТОВ 
 

В. КТ  
 
   

 

1. товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від 

імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за 
зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, 
відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників), та які 

не беруть участі в діяльності товариства. 
2. товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких 
визначається установчими документами. 

3. товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 
діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім 

своїм майном. 
 

Казенні  підприємства  створюються  у  галузях   
народного господарства, в яких:  

A. законом  дозволено здійснення 
господарської  діяльності  лише 
_________________;  

B. основним  __________________ споживачем  
продукції (робіт, послуг) виступає держава;  

C. за   умовами   господарювання  неможлива  
_________ конкуренція товаровиробників чи 
споживачів;  

D. переважаючим   __________  є   
виробництво суспільно  необхідної  
продукції (робіт, послуг),  яке  за  своїми 

умовами  і характером потреб, що ним 
задовольняються, як  правило, не може бути 

___________;  
_______   майнових   комплексів  державних   
підприємств заборонено законом.  

1. державним підприємствам;  
2. понад  п'ятдесят відсотків;  

3. вільна;  
4. рентабельним;  
5. приватизацію; 
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24. Вкажіть правильну відповідь: 

 
 

25. Вкажіть правильну відповідь: 
 

 

26. Вкажіть ознаки  які належать АТ: 
 

27. Вкажіть ознаки АТ публічного типу та АТ приватного типу. 

 

 

 
28.  Вкажіть ознаки  виробничого кооперативу:  
 

А. плата за ліцензію 
 

Б.  орган ліцензування 
 
В.  ліцензіат 

 
Г. ліцензія 

1. суб'єкт господарювання,  який одержав ліцензію на провадження  
певного  виду  господарської діяльності,  що підлягає ліцензуванню; 

2. документ державного зразка,  який засвідчує  право ліцензіата  на  
провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності  
протягом  визначеного  строку   за   умови   виконання ліцензійних умов; 

3. разовий платіж,  що  вноситься  суб'єктом господарювання за 
одержання ліцензії; 
4. орган  виконавчої  влади,  визначений 

Кабінетом  Міністрів   України,   або   спеціально   уповноважений 
виконавчий  орган  рад для ліцензування певних видів господарської 

діяльності; 
 

Які Закони втратили чинність? 1. ЗУ „Про господарські товариства” 
2. Конституція України 

3. ЗУ „Про власність” 
4. ЗУ „Про економічну конкуренцію” 
5. ЗУ „Про підприємництво” 

Тимчасове статутне об’єнання промислового і 
банківського капіталу для досягнення статутної мети це? 

1. консорціум 
2. концерн 
3. корпорація 

4. господарське товариство 

 

Акціонерні 

товариства:  

 

1. За типом поділяються на публічні та приватні  
2. За типом поділяються на відкриті та закриті 

3. Загальні збори є вищим органом 

4. Збори наглядової Ради є вищим органом 

5. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного 

за звітним року 

6. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 березня 

наступного за звітним року 

 

1. АТ публічного типу -  
 

2. АТ приватного типу 
-  

1. Кількісний склад не може перевищувати 100 акціонерів. 

2. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. 
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29. Розставте у відповідності до обсягу валового  доходу  від реалізації продукції (робіт,  послуг) за 

звітний (фінансовий) рік: 
 
 

30. Вкажіть правильну відповідь: 

 
 

ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ  ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
1. Вкажіть правильну відповідь: 
 

 

3. Вкажіть правильну відповідь: 
 

 
 

4.  

 
Виробничий 

кооператив: 

1. Збори наглядової Ради є вищим органом 

2. Добровільне об'єднання громадян на засадах членства  

3. Діє з метою спільної виробничої або іншої господарської діяльності, що 

базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових 

внесків  

4. Чисельність членів не може бути меншою, ніж три особи  

5. За типом поділяється на відкриті та закриті 

6. Кількісний склад не може бути менше ніж 100 осіб 

7. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за 

звітним року 
8. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 березня наступного 

за звітним року 

 
А. Малі 
підприємства 

В. Великі 
підприємства 

обсяг валового  доходу  від реалізації продукції (робіт,  послуг) за звітний 
(фінансовий) рік  не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.  
 

   
обсяг  валового  доходу  від реалізації продукції   (робіт,   послуг)  за  рік  перевищує  

суму сто мільйонів гривень  
 
   

Статутний  капітал  комунального … утворюється  органом,  до  сфери  

управління  якого воно належить.  
 
Розмір статутного капіталу  комунального  унітарного  підприємства 

визначається відповідною ….  
 

   
 

( у бланку відповідей  

вказати відсутні слова) 

Яка з форм власності не записана у ЦК України? 1. Колективно – кооперативна 
2. Приватна 

3. Державна 
4. Колективна 

Підприємство,  якщо  законом  
не встановлено інше, діє на 
основі статуту або …   

1. модельного статуту 
2. типового статуту 
3. мобільного статуту 

4. Європейського статуту 
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3. Вкажіть правильну відповідь: 

 
4. Вкажіть правильну відповідь: 
 

5. Вкажіть правильну відповідь: 
 

6. Вкажіть правильну відповідь: 
 

7. Вкажіть правильну відповідь: 

 

8. Вкажіть правильну відповідь: 
 

9. Вкажіть правильну відповідь: 
 

 позбавлення   ліцензіата    органом  
 

ліцензування  права  на  провадження  певного  виду  
господарської  

 
діяльності- це: 
   

 

1. анулювання ліцензії  
2. припинення сертифіката; 

3. закінчення конкурсної програми; 
4. ліцензійне провадження. 

Органи,  до  сфери  управління  яких відносяться державні комерційні 
підприємства,  до ….. року,  що передує плановому, надають   Кабінету   
Міністрів   України   інформацію  про  обсяги перерахування прибутку 

державних комерційних  підприємств  для  їх врахування при формуванні 
державного бюджету.  

1. 10 квітня 
2. 15 жовтня 
3. 15 квітня 

4. 1 вересня 
5. 15 липня 

Сферу       господарських       

відносин        становлять : 

1. господарсько-виробничі 

2. організаційно-господарські   
3. земельні  відносини 
4. внутрішньогосподарські відносини 

5. адміністративні  відносини 

Строк  державної реєстрації фізичної особи - 

підприємця не  
повинен перевищувати … з дати надходження 

документів  
для проведення державної реєстрації фізичної особи - 
підприємця 

1. 30 робочих днів  

2. 10 робочих днів  
3. 3 робочих дні 

4. 2 робочих дні 
5. 25 робочих днів  

Строк  державної  реєстрації  юридичної  особи  не 
повинен перевищувати … з  дати  надходження  

документів  для проведення державної реєстрації 
юридичної особи 

1. 30 робочих днів  
2. 10 робочих днів 

3. 3 робочих дні 
4. 20 робочих днів  
5. 25 робочих днів  

     плата за ліцензію - …,  що  вноситься  суб'єктом  

господарювання за одержання ліцензії; 

1. разовий платіж 

2. щорічний платіж 
3. періодичний платіж 

4. поновлюваний платіж 
 

Частка  у  формі майна,   коштів   та   нематеріальних   
активів,   необхідних  для забезпечення   діяльності   
холдингової   компанії,   не   повинна перевищувати  … 

статутного   капіталу  холдингової компанії.  
 

1. 25 відсотків   
2. 20 відсотків  
3. 50 відсотків 

4. 51 відсоток 
5. 75   відсотків 
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10. Вкажіть правильну відповідь: 

 

11.Вкажіть правильну відповідь: 

 

12. Додайте пропущені слова: 
 

13. Вкажіть правильну відповідь: 

 

14. Вкажіть правильну відповідь: 

15. Вкажіть співвідношення між видами діяльності та органами ліцензування:  

 
 

16. Вкажіть правильну відповідь: 

Казенне  підприємство  створюється  
за  рішенням     

1. Ради підприємців України 
2. Верховної Ради України 

3. Президента України 
4. Кабінету Міністрів України 

Суб'єктами 
господарювання є:  

      
 

1. господарські  організації   
2. громадяни України 

3. іноземці  
4. особи без громадянства 
5. фізичні особи які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 

відповідно  до закону як підприємці 

Суб'єкти  господарювання  реалізують   свою   

господарську компетенцію   на  основі  права  
власності,  права  …,  права  … 

( вкажіть пропущені слова у бланку відповідей) 

Ознаки  фіктивності,  
що  дають  підстави для 

звернення до суду про 
припинення  
юридичної  особи  або  

припинення  діяльності 
фізичною особою - 

підприємцем, в тому 
числі визнання 
реєстраційних 

документів 
недійсними:  
 

1. зареєстровано (перереєстровано)   на   втрачені та підроблені документи;  
2. незареєстровано у    державних    органах,   якщо   обов'язок реєстрації 

передбачено законодавством;  
3. зареєстровано (перереєстровано)    у    органах     державної реєстрації 

фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння  

чи  управління   підставним   (неіснуючим),   померлим, безвісти  зниклим  
особам  або  таким  особам,  що  не мали наміру провадити  фінансово -

господарську  діяльність  або   реалізовувати повноваження;  
4. зареєстровано (перереєстровано)   на   недійсні    загублені документи;  
5. зареєстровано (перереєстровано)         та         проваджено фінансово -

господарську  діяльність  без  відома  та   згоди   його засновників та 
призначених у законному порядку керівників; 

 

Залежно  від  форм  

власності,  передбачених  
ЦК   в Україні можуть діяти 

підприємства таких видів:  
 

1. приватне  підприємство, що діє на основі приватної  власності 

громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);  
2. підприємство,   що   діє  на  основі  колективної   власності 

(підприємство колективної власності);  
3. комунальне   підприємство,  що  діє  на  основі   комунальної власності 

територіальної громади;  

4. державне підприємство, що діє на основі державної власності;  
5. підприємство, засноване на змішаній формі власності (на   базі 

об'єднання майна різних форм власності).   

A. МВС 
B. Держлікслужб

а   

C. Мінагрополіти
ки    

D. СБУ  

E. Мінфін    
 

 
1. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими 

засобами 

2. торгівля пестицидами та     агрохімікатами  
3. впровадження, ввезення,вивезення голографічних  захисних елементів     
4. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої  звітності     

5. надання послуг з охорони  власності та громадян   
6. діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею  піротехнічними засобами 
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17. Вкажіть співвідношення: 
 

18. Вкажіть правильну відповідь: 

 

 
19. Вкажіть правильну відповідь: 

 
20. Вкажіть правильну відповідь: 

 

 
 

 
 
 

 
 

У рішенні про створення 
казенного підприємства 

визначаються:   
 

1. обсяг і характер основної діяльності підприємства 
2. орган,  до сфери управління якого входить підприємство,  що створюється 

3. асортимент продукції підприємства 

Майно комунального  унітарного  підприємства  перебуває  у 
комунальній  власності  і  закріплюється за:  
1.комунальним комерційним  підприємством 

2.комунальним некомерційним підприємством 
 

A. на  праві  оперативного  управління   
B. на праві господарського відання 

 

Виробничі  
кооперативи  

створюються  та  
здійснюють   свою 
діяльність за 

такими 
принципами:  
 

A. добровільність  членства громадян у  кооперативі  та  заборонений вихід з 
нього;  

B. особиста  трудова  участь  членів  кооперативу  у  діяльності підприємства;  
C. відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут кооперативу,  

бажає  брати  участь у його  діяльності  на  умовах, встановлених статутом 

кооперативу;  
D. розподіл  доходу  між членами кооперативу  відповідно  до  їх займаних посад 

в кооперативі;  
E. контроль  членів  кооперативу  за  його  роботою  в  порядку, визначеному 

статутом 

 

ПРОЦЕДУРА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ СТАНДАРТІВ 

ВКЛЮЧАЄ: 
 

A. Пропозиції щодо проведення робіт із стандартизації 

B. Розроблення і повідомлення про проекти  
 

C. стандартів, запити щодо коментарів та включення коментарів в 
остаточний проект стандарту  

D. Прийняття національних стандартів 

E. Підготовка програми робіт із стандартизації 
 

( у бланку відповіді 

вкажіть 
послідовність 
процедури 

розроблення та 
прийняття 

стандартів) 

Стандарти та технічні …мають бути точними,  чіткими 
та  структурно  уніфікованими,  а  вимоги,  по  

можливості,  мають стосуватися характеристик 
продукції,  а не вимог до її конструкції чи опису.  

 

( у бланку відповіді вкажіть пропущене 
слово) 
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21. Вкажіть правильну відповідь: 

 

22. Вкажіть правильну відповідь: 
 

23. Вкажіть правильну відповідь: 

 

 
 
24. Вкажіть правильну відповідь: 

 

25. Вкажіть правильну відповідь: 
 

 

26. Вкажіть нормативні документи за приорітетністю: 
 

27. Вкажіть правильну відповідь: 

     Суб'єктами 

стандартизації є:  
 

   
      

1. центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації;    

2. рада контролю за особливими видами стандартизації; 
3. рада стандартизації та технічного регулювання;  

4. технічні комітети стандартизації; 
 

 

Статутний  капітал  холдингової  компанії  формується  

за рахунок  вкладів  засновників  у  формі  
___________, а також додаткових вкладів у формі 
майна,   коштів   та   нематеріальних   активів,   

необхідних  для забезпечення  діяльності  холдингової  
компанії.   

 

( у бланку відповіді вкажіть пропущені 

слова)  

1. контрольний пакет акцій  
 

2. значний  пакет  акцій  
 

А. пакет  із  10 і більше відсотків простих акцій акціонерного 
товариства;  

В. пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного 
товариства; 

 

Громадянин може здійснювати 
підприємницьку діяльність:  

 

1. безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, 
що ним створюється;  

2. із залученням найманої праці, але не більше 6 місяців;  
3. без залучення найманої праці;  

4. самостійно; 
5. спільно з іншими особами; 

Український державний фонд … … … є державною бюджетною 
установою,  яка виконує функції з реалізації державної  політики  

щодо  фінансової  підтримки   становлення   і розвитку  фермерських  
господарств,  діє  на основі Статуту,  який затверджується  
центральним   

 

( у бланку відповіді вкажіть 
пропущені слова) 

Нормативні документи  із  

стандартизації  поділяються  
на: 
 

1. технічні умови; 

2. державні  стандарти  України; 
3. галузеві    стандарти; 
4. стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок; 

5. стандарти підприємств.  
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29. Вкажіть співвідношення: 

 
 

29. Вкажіть правильну відповідь: 
 

 
30. Сформулюйте визначення застосовуючи наведені слова: 

 
 

 

8.Методи навчання 

Методи навчання: методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності; методи стимулювання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності; методи контролю та самоконтролю за ефективністю 
навчально-пізнавальної діяльності; бінарні методи навчання: вправи, 
практичні роботи, експеримент, виробнича практика. 

  Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, положення 
якого встановлюють …………….. вимоги для провадження 

певного виду господарської діяльності.  
 

1. Технологічні  
2. Стандартизовані 

3. Загальнотехнічні 
4. Кваліфікаційні 

5. Організаційні 

A. Квоти 

(контингенти) 
глобальні  

B. Квоти 

(контингенти) 
групові  

C. Квота експортна 
(імпортна)  

D. Квоти 

(контингенти) 
індивідуальні  

 

1. граничний обсяг певної категорії товарів,   який   дозволено   експортувати   

з  території  України (імпортувати  на  територію України) протягом 
встановленого строку та який визначається у натуральних чи вартісних 
одиницях;  

2. квоти, що  встановлюються по товару (товарах) з визначенням конкретної  
країни,  куди  товар (товари)  може  експортуватись  або  з  якої  він   (вони)    

може імпортуватись; 
3. квоти, що  встановлюються  по товару (товарах) без зазначення  

конкретних  країн  (груп  країн), куди  товар  (товари)  експортується  або  з  

яких   він    (вони) імпортується;  
4. квоти,  що  встановлюються  по товару (товарах) з визначенням групи 

країн,  куди  товар  (товари) експортується або з яких він (вони) 

імпортується;  

Підприємством об'єднання громадян,  релігійної 

організації є  (вкажіть літеру) …,  засноване  на  
власності  об'єднання громадян  (громадської   
організації,   політичної   партії)   або власності  

релігійної  організації  для  здійснення  господарської 
діяльності з метою (вкажіть літеру)  …. 
 

A. унітарне   підприємство 

B. корпоративне підприємство 
C. виконання їх статутних завдань 
D. виключно отримання прибутку 

E. виключно соціального ефекту 

Споживча  кооперація  в  Україні  -   
 

їх спілок 
яка є самостійною  
організаційною формою 

об'єднань 
а  також  
система  

самоврядних 
організацій  

громадян 
споживчих товариств 
підприємств  

установ цих організацій 
кооперативного руху  
 

( у  бланку відповідей  запишіть 

повне визначення споживчої 

кооперації) 
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Методи навчання залежно від типу пізнавальної діяльності: ін-
формаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемний, частково-
пошуковий (евристичний), пошуковий (дослідний). Методи навчання за 
логікою передачі інформації: індуктивний, дедуктивний. Методи 
стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності: ділові та рольові ігри, ситуативні ігри, дискусії і диспути; 

студентські наукові конференції; створення ситуації пізнавальної новизни 
та зацікавленості. 

9. Форми контролю 
 Поточний контроль здійснюється в ході занять, завдяки йому виявляють 
ступінь розуміння навчального матеріалу, його засвоєння, уміння студентів 
застосовувати знання на практиці. 
Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінки результаті в навчання на 
окремих завершених етапах освіти або на певному освітньому 

(кваліфікаційному) рівні. Складові такого контролю — семестровий 
контроль та державна атестація. 
Семестровий контроль проводиться у формі семестрового іспиту (6 семестр), 
заліку з конкретної навчальної дисципліни (5 семестр). 
Семестровий екзамен — форма підсумкового контролю з окремої навчальної 
дисципліни за семестр, що спрямована на перевірку засвоєння теоретичного 
та практичного матеріалу. 
Семестровий залік — форма підсумкового контролю, що полягає в 

оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу на підставі 
виконаних ними певних робіт на семінарських заняттях, завдань самостійної 
роботи.  

                                                                       
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
Оцінювання знань студента відбувається згідно з положенням «Про 

екзамени та заліки у НУБІП України» від « 27 » грудня 2019 р. протокол № 
5. 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС 

(до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 
рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР  (до 70 балів):  
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R ДИС  = R НР  + R АТ . 
Рейтинг студента (слухача) із засвоєння дисципліни у балах переводиться у 
національну оцінку та оцінку ЄКТС. 

11. Методичне забезпечення 
Основу комплексу методичного забезпечення вивчення навчальної 

дисципліни «Господарське право України» складають: робоча программа 

навчальної дисципліни;  конспекти лекцій; плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до них; завдання для самостійної роботи; 

індивідуальні завдання; завдання для практичних занять; модульні 

контрольні роботи; тестові завдання та програма комп’ютерного тестування; 

підручники та посібники. 

12. Рекомендована література 
Базова: 

1. Господарське право : практикум / А. Г. Бобкова (кер. авт. кол.), Ю. О. 
Моісєєв, Ю. М. Павлюченко та ін. ; за заг. ред. А. Г. Бобкової. – Харків : 
Право, 2018. – 592 с. 
2. Мілаш В. С. Господарське право : навч. посіб. для підгот. до іспитів / 
В. С. Мілаш. – 4-те вид., змін. – Харків : Право, 2017. – 328 с. 
3. Швидка Т.  Господарське право в схемах і таблицях : навч. посіб. / Т. І. 
Швидка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : Право, 2019. – 136 с. 
4. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. — 6-те 

вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Iнтер, 2013. — 640 с. 

Нормативно-правові акти: 
1. Цивільний кодекс України: Прийнятий  16 січня 2003р. // Відомості 
Верховної Ради України. —- 2003. - №40-44. - Ст. 356. 
2. Господарський кодекс України: Прийнятий 16 січня 2003р. // Відомості 
Верховної Ради України. — 2003. - №18, №19-20, №21-22. - Ст. 144. 

Допоміжна: 

1. Актуальні питання господарського законодавства : Монографія / М. В. 
Гаєвець, І. В. Горіславська, Ю. С. Канарик, Л. О. Панькова, Н. А. Поліно, О. 
П. Світличний, Д. К. Черкашин // за заг. ред. д.ю.н., О. П. Світличного. – К.: 
ЦП «КОМПРИНТ», 2013. – 678 с.  

Інформаційні ресурси: 
1. http://portal.rada.gov.ua   — Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.  
2. http://kmu.gov.ua    — Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

3. http://president.gov.ua   — Офіційний веб-сайт Президента України.              
 
 

http://portal.rada.gov.ua/

