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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Господарське право 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва 

структурного підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Кузьмін Дмитро Володимирович,  

к. ю. н., викладач Класичного фахового коледжу Сумського 

державного університету 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС,  

150 годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (32 години лекцій, 16 годин семінарських 

занять), 102 години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу фахової підготовки 

за спеціальністю 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Передумови відсутні 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Основи підприємництва» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є отримання студентами теоретичних знань у сфері 

правового регулювання господарських та тісно пов’язаних з ними відносин; набутті 

практичних навичок застосування правових норм, що регламентують ці відносини; 

формуванні правосвідомості і правової культури. 

 

 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Тема 1. Поняття, система та джерела господарського права 

Поняття, предмет та функції господарського права. Поняття, ознаки, види господарської 

діяльності та принципи її здійснення. Поняття та ознаки господарського законодавства. 

Метод та система господарського права. Система джерел господарського права України. 

Господарсько-правові акти та їх види. Конституційне регулювання відносин у сфері 

господарювання. Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин. 

Тема 2. Законодавче визначення суб’єктів господарювання 

Загальна характеристика суб'єкта господарювання. Класифікація суб'єктів господарської 

діяльності. Підприємництво як вид здійснення господарської діяльності. Характеристика 

правового статусу громадянина-підприємця. Установчі документи суб'єктів 

господарювання-юридичних осіб. Державна реєстрація суб’єктів господарювання. 

Ліцензування та патентування окремих видів господарської діяльності.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Тема 3. Правове регулювання відносин власності в сфері господарювання 

Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності – основне речове 

право у сфері господарювання. Організаційно-засновницькі повноваження власника. 

Право господарського відання. Право оперативного управління. Особливості правового 

режиму державного майна у сфері господарювання. Особливості використання майна за 

договорами оренди та лізингу. 

Тема 4. Правове регулювання господарсько-договірних відносин  
Загальні положення про господарські зобов'язання. Види зобов'язань: майново-

господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні. Підстави 

виникнення господарських зобов'язань. Умови припинення господарських зобов'язань. 

Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання. Істотні 

умови господарського договору. Види господарських договорів. Законодавство про 

господарські договори. Правові вимоги до змісту господарського договору. Правові 

вимоги до форми господарського договору. Особливості укладення попередніх договорів. 

Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням. Укладення 

господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових та типових 

договорів. Господарські договори, що укладаються на біржах, ярмарках та публічних 

торгах. Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, 

шляхом переговорів). Припинення господарських договорів. 

Тема 5. Господарсько-правова відповідальність 

Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин. Господарські 

санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання. Підстави 

господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та звільнення від 

відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. 

Види санкцій. Господарські санкції (договірні): відшкодування шкоди, штрафні санкції, 

оперативно-господарські санкції. Адміністративно-господарські санкції. Кримінальна 

відповідальність у сфері господарювання. 

Тема 6. Правове регулювання банкрутства 

Поняття банкрутства. Неплатоспроможність суб'єкта підприємництва. Особи, що беруть 

участь у провадженні справи про банкрутство. Державна політика з питань банкрутства. 

Процедури, що застосовуються щодо неплатоспроможного боржника та його майнові 

активи. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

Тема 7. Правові засади обмеження монополізму в економіці України 

Антимонопольні органи та їх компетенція. Загальна характеристика антимонопольного 

законодавства. Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку. 

Заборона антиконкурентних узгоджених дій. Дискримінація підприємців органами влади 

та відповідальність за неї. Санкції за порушення антимонопольного законодавства. 



 

Поняття та види недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової 

репутації підприємців. Створення підприємцем перешкод у конкуренції. Незаконний збір, 

розголошення та використання комерційної таємниці. Майнова відповідальність за 

порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію. 

Тема 8. Правове регулювання розрахунків між суб’єктами господарювання 

Банківський рахунок. Види банківських рахунків. Основний рахунок підприємства. 

Розрахунковий рахунок. Депозитний рахунок. Рахунки для коштів з цільовим 

призначенням. Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку. 

Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів. Контроль за 

дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання 

готівкових коштів. Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів 

документів у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-

доручення. Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті. 

Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою. 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Суб'єкти ЗЕД. 

Правила ІНКОТЕРМС. Ліцензування та квотування ЗЕД. Правовий режим іноземних 

інвестицій: поняття та форми здійснення іноземних інвестицій. Оцінка іноземних 

інвестицій. Державна реєстрація та гарантії захисту іноземних інвестицій. Концесійна 

діяльність в Україні. Законодавство про концесію. Принципи концесійної діяльності. 

Договір комерційної концесії та концесійний договір. Припинення діяльності 

підприємства, майно якого передається в концесію. Спеціальні (вільні) економічні зони 

(СЕЗ): поняття, територія і статус. Види СЕЗ. Державні гарантії інвестицій у СЕЗ. 

Тема 10.  Захист прав суб’єктів господарювання 

Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання господарських 

спорів. Виконавчий напис нотаріуса. Вирішення справ господарським судом. 

Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. Порядок виконання 

судових рішень. 

Тема 11. Правове регулювання перевезення вантажів  

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір перевезення вантажу. 

Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення. Зміни 

умов перевезення. Відповідальність за порушення умов договору перевезення. Порядок 

вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного експедирування. 

Тема 12. Припинення діяльності суб’єктів господарювання 

Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, поділ, 

перетворення, приєднання, злиття. Державна реєстрація припинення юридичної особи. 

Зняття з обліку в органах державної податкової служби. Зняття з обліку в органах Фонду 

загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття та тимчасової втрати працездатності. Порядок закриття рахунків в установах 

банку. Державна реєстрація припинення діяльності фізичної особи-підприємця. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Знати предмет і метод господарсько-правового регулювання; джерела 

господарського права, господарське законодавство України та його структуру; 

види суб’єктів господарського права та їх правовий статус, перш за все, 

майнові права суб’єктів господарювання; основні напрями, зміст і правові 

форми державного впливу на господарську діяльність. 



 

РН2. Розуміти правові основи захисту економічної конкуренції та регулювання 

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: 

особливості правової регламентації господарських договорів і господарських 

зобов’язань; правове регулювання зовнішньоекономічної та інвестиційної 

діяльності; правові гарантії господарської діяльності в Україні. 

РН 3. Вміти тлумачити чинне господарське законодавство та правильно 

застосовувати його при вирішенні практичних завдань, аргументуючи власну 

точку зору щодо прийнятого рішення; своєчасно визначати проблеми 

правового регулювання господарсько-договірних відносин і, керуючись 

нормами діючого законодавства України, вирішувати питання захисту прав 

суб'єктів господарювання. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПРН 5. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності організації, пояснювати 

правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Тема 1. Поняття, система та джерела господарського права 

Л 1. Поняття, предмет та функції господарського права. Поняття, ознаки, види 

господарської діяльності та принципи її здійснення. Поняття та ознаки 

господарського законодавства. Метод та система господарського права. Система 

джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види. 

Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання. Міжнародно-

правове регулювання господарських правовідносин. 

Тема 2.  Законодавче визначення суб’єктів господарювання 

Л 2. Загальна характеристика суб'єкта господарювання. Класифікація суб'єктів 

господарської діяльності. Підприємництво як вид здійснення господарської 

діяльності. Характеристика правового статусу громадянина-підприємця.  

Л 3. Установчі документи суб'єктів господарювання – юридичних осіб. Державна 

реєстрація суб’єктів господарювання. Ліцензування та патентування окремих 

видів господарської діяльності. 

СЗ 1. Загальні положення господарського права. 

 

 



 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Тема 3. Правове регулювання відносин власності в сфері економіки 

Л 4. Правове регулювання відносин власності в сфері господарювання 

Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності – основне 

речове право у сфері господарювання. Організаційно-засновницькі 

повноваження власника. Право господарського відання. Право оперативного 

управління. Особливості правового режиму державного майна у сфері 

господарювання. Особливості використання майна за договорами оренди та 

лізингу. 

Тема 4. Правове регулювання господарсько-договірних відносин 

Л 5. Загальні положення про господарські зобов'язання. 

Загальні положення про господарські зобов'язання. Види зобов'язань: майново-

господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні. 

Підстави виникнення господарських зобов'язань. Умови припинення 

господарських зобов'язань. Загальні умови укладення договорів, що породжують 

господарські зобов'язання. Істотні умови господарського договору. Види 

господарських договорів. 

Л 6. Господарські договори. 

Законодавство про господарські договори. Правові вимоги до змісту 

господарського договору. Правові вимоги до форми господарського договору. 

Особливості укладення попередніх договорів. Особливості укладення 

господарських договорів за державним замовленням. Укладення господарських 

договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових та типових 

договорів. Господарські договори, що укладаються на біржах, ярмарках та 

публічних торгах. Порядок укладання господарських договорів (традиційний, 

конкурентні способи, шляхом переговорів). Припинення господарських 

договорів.. 

СЗ 2. Загальна характеристика господарських договорів. 

Тема 5. Господарсько-правова відповідальність 

Л 7. Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин. 

Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання. 

Підстави господарсько-правової відповідальності. Зменшення розміру та 

звільнення від відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько-

правової відповідальності. Види санкцій. Господарські санкції (договірні): 

відшкодування шкоди, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції. 

Адміністративно-господарські санкції. Кримінальна відповідальність у сфері 

господарювання.  

Тема 6. Правове регулювання банкрутства 

Л 8. Поняття банкрутства. Неплатоспроможність суб'єкта підприємництва. Особи, 

що беруть участь у провадженні справи про банкрутство. Державна політика з 

питань банкрутства. Процедури, що застосовуються щодо неплатоспроможного 

боржника та його майнові активи. Відповідальність за порушення законодавства 

про банкрутство. 

СЗ 3. Банкрутство та його правове регулювання. 



 

Тема 7. Правові засади обмеження монополізму в економіці України 

Л 9. Антимонопольні органи та їх компетенція. Загальна характеристика 

антимонопольного законодавства. Законодавча заборона зловживанням 

монопольним становищем на ринку. Заборона антиконкурентних узгоджених 

дій.  Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї. 

Санкції за порушення антимонопольного законодавства. 

Л 10. Поняття та види недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання 

ділової репутації підприємців. Створення підприємцем перешкод у конкуренції.  

Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці. Майнова 

відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію. 

СЗ 4. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. 

Тема 8. Правове регулювання розрахунків між суб’єктами господарювання 

Л 11. Банківські рахунки: види умови їх відкриття та використання. Банківський 

рахунок. Види банківських рахунків. Основний рахунок підприємства. 

Розрахунковий рахунок. Депозитний рахунок. Рахунки для коштів з цільовим 

призначенням. Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному 

банку. 

Л 12. Розрахунки між суб’єктами господарювання. Готівкові кошти на підприємстві. 

Умови обігу готівкових коштів. Контроль за дотриманням суб'єктом 

господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів. 

Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів 

у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-

доручення. Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті. 

Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною 

валютою. 

СЗ 5. Правове регулювання розрахунків між суб’єктами господарювання. 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Л 13. Правове регулювання забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. Поняття і 

правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Суб'єкти ЗЕД. 

Правила ІНКОТЕРМС. Ліцензування та квотування ЗЕД. Правовий режим 

іноземних інвестицій: поняття та форми здійснення іноземних інвестицій. Оцінка 

іноземних інвестицій. Державна реєстрація та гарантії захисту іноземних 

інвестицій. Законодавство про концесію. Концесійна діяльність в Україні. 

Законодавство про концесію. Принципи концесійної діяльності. Договір 

комерційної концесії та концесійний договір. Припинення діяльності 

підприємства, майно якого передається в концесію. Спеціальні (вільні) 

економічні зони (СЕЗ): поняття, територія і статус. Види СЕЗ. Державні гарантії 

інвестицій у СЕЗ. 

Тема 10. Захист прав  суб’єктів господарювання 

Л 14. Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання 

господарських спорів. Виконавчий напис нотаріуса. Вирішення справ 

господарським судом. Третейський суд у спорах суб'єктів господарської 

діяльності. Порядок виконання судових рішень. 

СЗ 6. Правовий захист прав суб’єктів господарювання. 



 

Тема 11. Правове регулювання перевезення вантажів  

Л 15. Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір перевезення 

вантажу. Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті 

призначення. Зміни умов перевезення. Відповідальність за порушення умов 

договору перевезення. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір 

транспортного експедирування. 

СЗ 7. Правове регулювання перевезення вантажів. 

Тема 12. Припинення діяльності суб’єктів господарювання 

Л 16. Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, 

поділ, перетворення, приєднання, злиття. Державна реєстрація припинення 

юридичної особи. Зняття з обліку в органах державної податкової служби. Зняття 

з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності. 

Порядок закриття рахунків в установах банку. Державна реєстрація припинення 

діяльності фізичної особи-підприємця. 

СЗ 8. Припинення діяльності суб’єктів господарювання. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до обговорення та/або опитування за темами семінарського заняття 

НД 3. Тематичне тестування. 

НД 4. Вирішення ситуаційних задач.  

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Інтерактивні лекції. 

МН 2. Проблемні лекції. 

МН 3. Семінарські заняття. 

МН 4. Аналіз конкретних правових ситуацій (case-study). 

Лекції надають студентам теоретичну основу з господарського права, що є основою для 

самостійного навчання здобувачів вищої освіти (РН 1, РН 2.). Лекції доповнюються 

семінарськими заняттями, які надають студентам можливість застосовувати норми 

господарського права на практичних прикладах (РН 3). Аналіз ситуацій передбачає 

використання студентами здобутих знань для вирішення практичних питань та 

конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання господарських 

правовідносин (РН 3). Самостійному навчанню сприятиме підготовка до лекцій, 

семінарських занять, а також робота в невеликих групах для проведення аналізу ситуацій, 

що будуть представлені іншим групам, а потім проаналізовані та обговорені на загальній 

дискусії. Гнучкість, доступність та персоніфікація навчання забезпечується m-learning з 

використанням мобільних пристроїв. Навчання через blended-learning з використанням 

LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах якого студент здобуває знання як 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити комфортне освітнє цифрове 

середовище та забезпечити індивідуальну траєкторію навчання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 

4 (добре) 

82-89 

С 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX 
Можливе повторне 

складання 
2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс 

з навчальної дисципліни 
0-34 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на семінарському занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, настанови викладача в процесі обговорення проблемних питань на 

семінарських заняттях і тестових завдань, оцінювання поточного тестування, обговорення 

та взаємооцінювання студентами виконаних ситуаційних задач. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тематичне тестування. 

М 3. Перевірка виконання ситуативного завдання/кейсу.  

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/): 

1. Тест. Суб’єкти господарського права. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

2. Тест. Правове регулювання господарських відносин. 

3. Тест. Господарсько-правова відповідальність. 

4. Тест. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Тест. Модульний контроль № 1. 

6. Тест. Модульний контроль № 2. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування) 

ЗН 3. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Господарське право : навч. посібник / укл. А.А. Бутирський. Чернівці : 

Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 144 с. URL: http://surl.li/armob     

Допоміжна 

література 

1. Закон України від 19 вересня 1991р „Про господарські товариства”// ВВР 

України. 1991. № 49. 

2. Закон України від 4 березня 1992 року „Про приватизацію державного 

майна ” // ВВР України. 1992. 

3. Закон України від 10 грудня 1991 р. „Про товарну біржу” // ВВР України. 

1992. № 10. 

4. Закон України від  18 червня 1991 р. „Про цінні папери та фондовий 

ринок” // ВВР України. 1991. № 38. 

5. Закон України від 18 вересня 1991 р. „Про інвестиційну діяльність” // 

ВВР України. 1991. 

6. Закон України від 14.05.92р. „Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом” // ВВР України. 1992. 

7. Конституція України. К.: Юрінком, 1996. 

8. Коментар до Конституції. К., 1996. 

9. Господарський кодекс України: Коментар. Х.: ТОВ „Одіссей”, 2004. 

10. Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навчальний 

посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 

11. Щербина В.С. Господарське право України: Навчальний посібник. 3-є 

вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2002. 

 

Інформацій

ні ресурси в 

Інтернеті 

1. Офіційний сайт ВРУ. URL: www.zakon.rada.gov.ua  

2. Сайт Кабінету Міністрів України. URL:www.kmu.gоv.ua 

3. Сайт Вищої ради юстиції. URL:www.vru. gov.ua  

4. Міністерство юстиції України. URL: www.minjust.gov.ua 

5. Електронна бібліотека СумДУ. URL:lib. sumdu.edu.ua  
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