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Призначення навчальної дисципліни «Господарське право»  

полягає у формуванні у студентів сучасного професійного 

гуманістичного світогляду на правове регулювання відносин у сфері 

господарювання, який відображується у відповідних знаннях, вміннях 

та навичках з даного курсу та є необхідною складовою професійної 

культури юриста та його високої кваліфікації як фахівця.  



Мета навчальної дисципліни «Господарське право»  
полягає в отриманні теоретичних знань у сфері правового регулювання 

господарських відносин (щодо предмета, методу і системи господарського 

права; учасників відносин у сфері господарювання; принципів 

господарювання; суб’єктів господарювання; організаційно-правових форм 

суб’єктів господарської діяльності; майнової основи господарювання; 

господарських зобов’язань; відповідальності за правопорушення в сфері 

господарювання; засобів державного регулювання господарської діяльності; 

особливостей правового регулювання в окремих сферах господарювання 

тощо). 



Завдання вивчення навчальної дисципліни «Господарське право»: 

надання студентам ґрунтовних знань з господарського права України з 

урахуванням особливостей правового регулювання відносин між суб’єктами 

господарювання, між суб’єктами господарювання та споживачами, а також 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, що 

наділені господарською компетенцією; формування у здобувачів навичок 

відокремлювати господарську діяльність (як підприємництво, так і 

некомерційну господарську діяльність) від суміжних видів діяльності; 

формування у студентів уміння на практиці застосовувати здобуті знання з 

господарського права, не тільки вирішуючи спірні ситуації, але й 

попереджуючи їх; формування навичок самостійної роботи, що уможливить 

безперервно поглиблювати, поповнювати й оновлювати знання в сфері 

господарського та суміжного законодавства. 



Зміст навчальної дисципліни “Господарське право” 

1. Поняття господарського права. Предмет, метод, функції та система 

господарського права 

2. Джерела господарського права. Господарські правовідносини 

3. Господарська діяльність та її ознаки. Принципи здійснення господарської 

діяльності. Види господарської діяльності 

4. Поняття легалізації господарської діяльності. Утворення суб’єкта 

господарювання. Правове регулювання державної реєстрації суб’єкта 

господарювання. 

5. Державна реєстрація та стадії припинення суб’єкта господарювання 

6. Ліцензування та патентування господарської діяльності 

7. Суб’єкти господарювання: загальна характеристика. Організаційно-

правові форми 

8. Підприємство як основний господарюючий суб’єкт. Класифікація 

підприємств 

9. Поняття та сутність господарських товариств як суб’єктів господарювання 

10. Об’єднання підприємств як суб’єкти господарювання: поняття та види 

11. Особливості статусу інших суб’єктів господарювання 

12. Майнова основа господарювання 

 



Зміст навчальної дисципліни “Господарське право” 

13. Поняття та класифікація господарських зобов’язань, сторони 

зобов’язань. Правове регулювання господарсько-договірних відносин 

14. Поняття господарсько-правової відповідальності та її місце в системі 

інших видів юридичної відповідальності. Господарсько-правові санкції 

15. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом 

16. Правові основи захисту економічної конкуренції 

17. Спеціальні правові режими господарювання 

18. Правове регулювання торговельної діяльності та комерційне 

посередництво. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

19. Правове регулювання ринків фінансових послуг 

20. Правове регулювання банківської діяльності 

21. Правове регулювання страхової діяльності 

22. Правове регулювання ринку цінних паперів 

23. Правове регулювання інвестиційної діяльності 

24. Правові засади державного регулювання інноваційної діяльності в 

Україні. 

 


