
0 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Голова науково-методичної 

ради НУВГП 

___________ Олег ЛАГОДНЮК 

 

 «___» __________2020 

 

 

 

07-02-17 S 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

SYLLABUS 

Правове забезпечення діяльності 

суб’єктів господарювання 
Legal support of business entities 

Шифр за ОП ВК 1 Code in Educational Program 

Освітній рівень: 

магістерський (другий) 

Educational level: 

master's (second) 

Галузь знань 

Управління та 

адміністрування  

07 

Fields of knowledge 

Management and 

administration 

Спеціальність 

Облік і оподаткування 
07 

Speciality 

Accounting and taxation 

Освітня програма: 

Облік і оподаткування 

Educational Program: 

Accounting and taxation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РІВНЕ -2020 

 



1 

 

Силабус навчальної дисципліни  Правове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання для здобувачів вищої освіти ступеня «магістр», які 

навчаються за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування, 07 

Управління та адміністрування. Рівне. НУВГП. 2020. 10 с. 

 

ОПП на сайті університету: http://ep3.nuwm.edu.ua/18687/ 

 

 

Розробник силабусу:  Подвірна О.В., старший викладач кафедри 

конституційного права та галузевих дисциплін. 
 

 

Силабус  схвалений на засіданні кафедри конституційного права та 

галузевих дисциплін 

Протокол  № ___ від “____”________________2020 року 

 

Завідувач кафедри:  к.ю.н., доц. Міщук І.В. 

 

 

Керівник освітньої програми                 к.е.н., професор С.Я Зубілевич  

 

Схвалено науково-методичною радою з якості ННІЕМ 

Протокол  № ___ від “____”________________2020  року 

 

 

Голова науково-методичної ради з якості ННІ: Ковшун Н.Е., д.е.н., професор 

 

СЗ №-5915в ЕДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Подвірна О.В., 2020 

© НУВГП, 2020 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої магістр 



2 

 

освіти 

Освітня програма Облік і оподаткування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Рік навчання, 

семестр 

1,1 

Кількість 

кредитів 

3 

Лекції: 16 годин 

Практичні 

заняття: 

14 годин 

Самостійна 

робота: 

60 годин 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

іспит 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

 

 

Подвірна Олена Владиславівна, старший викладач 

кафедри конституційного права та галузевих дисциплін. 

 

Вікіситет 

 

https:// http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ 

Подвірна_Олена_Владиславівна 

 

ORCID - 

Як комунікувати o.v.podvirna@nuwm.edu.ua 

тел. 0977486245 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

 
 

  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/
mailto:o.v.podvirna@nuwm.edu.ua


3 

 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

        Перехід до ринкових відносин об’єктивно викликав 

підвищення ролі права, виникла необхідність у створенні 

нової правової основи підприємницької діяльності. До 

законодавства введені нові поняття та терміни, виникли 

нові правові інститути. Сформувалось законодавство, яке 

закріпило перехід від планових до ринкових підходів 

управління економікою, що, у свою чергу, привело до 

виникнення специфічного типу суспільних відносин — 

підприємницьких. Їх сферою є процес здійснення 

економічно незалежним від держави суб’єктом 

підприємництва діяльності, спрямованої на отримання 

прибутку в умовах конкуренції і вільного ціноутворення. 

        Мета навчальної дисципліни: 

- оволодіння теоретичною основою сукупності знань, 

вмінь та навиків, якими оволодіває майбутній фахівець в 

сфері здійснення  господарської діяльності, в тому числі 

при здійсненні діяльності за участі іноземних суб’єктів 

господарювання; 

- отримання студентами базових знань з практичних 

питань організації фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- забезпечити правову підготовку, спрямовану на 

формування інтелектуального потенціалу 

висококваліфікованих працівників, що володіють основами 

теоретичних знань в галузі господарського, цивільного, 

корпоративного та трудового права, та можливість їх 

застосування у професійної діяльності, зокрема для 

запобігання банкрутства та попередження порушення 

норм законодавства, що регулюють діяльність суб’єктів 

господарювання. 

       Використовуються такі методи викладання та 

технології: тренінги, обговорення, презентації, міні-лекції, 

ситуаційні дослідження та інші. 

Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4894 

Компетентності    ЗК 6 –  здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

   ЗК 8 – здатність спілкуватися з представниками інших 
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професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

   СК 1 – здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу 

   СК 9 – здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту підприємництва 

та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудити, оподаткування. 

Програмні 

результати 

навчання 

 

  ПР 17  - Готувати та обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників,  менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудити, оподаткування. 

 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

 

     Здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, 

здатність до навчання, комунікаційні якості, 

навички правового спілкування, налагоджувати контакти 

з незнайомцями, уміння слухати і запитувати, формування 

власної думки та прийняття рішення та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

   Зазначено нижче в таблиці 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

   Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів 

поточного контролю з навчальної дисципліни «Правове 

забезпечення діяльності суб’єктів господарювання», є  

повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених програмою навчальної дисципліни; глибина і 

характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; вміння аналізувати 

явища, що вивчаються у їх взаємозв’язку і розвитку; характер 

відповідей на поставленні питання (чіткість, логічність, 

лаконічність, послідовність тощо); вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання практичних 

завдань; вміння аналізувати достовірність одержаних 

результатів.  
       Для досягнення цілей та завдань курсу студентам 

потрібно вчасно виконати завдання, вчасно здати модульні 

контролі знань. 

      Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань 
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студентів шляхом опитування та проведення самостійних 

робіт та інших контролів. Також, студент під наглядом 

викладача самостійно оцінює свою роботу. 

      За вчасне та якісне складання та оформлення документів, 

студент отримує такі обов’язкові бали: 

60 балів – успішне виконання практичних занять. 

20 балів – модуль 1; 

20 балів – модуль 2. 

Усього 100 балів. 

Студенти можуть отримати додаткові бали за: 

виконання рефератів, есе дослідницького характеру за темою 

курсу. Тему дослідницької роботи студенти можуть вибрати 

самостійно за погодженням із викладачем. Додаткові бали 

студентам також можуть бути зараховані за конкретні 

пропозиції з удосконалення змісту навчальної дисципліни. 

     Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У 

тесті використовуються запитання трьох рівнів різної 

складності. 

     Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

  Поєднання 

навчання та 

досліджень 

     Студенти мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, 
а також можуть бути долучені до написання та 
опублікування наукових статей з тематики курсу. 
      

Інформаційні 

ресурси 

 
1. Господарський кодекс України URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
2. Господарський процесуальний кодекс України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
3. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 
4. Закон України "Про захист економічної конкуренції" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text 
5. Щербина В.С. Господарське право України. Підручник. - К: 

Юринком  Інтер, 2013.  640 с. 
6. Корпоративне право у схемах. Навчальний посібник. – О. 

ОНУ.  2017. 322 с. 
7. Кодекс законів про працю України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 
8. Цивільний кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
9. Цивільний процесуальний кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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10. Закон України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 
11. Кодекс України з процедур банкрутства URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text 

 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

 

Дедлайни та 

перескладання 

     Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
з «Порядоком ліквідації академічних заборгованостей у 
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. За цим документом 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
     Перездача модульних контролів  здійснюється згідно з 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 
оприлюднюються на сторінці MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/ 

Правила 

академічної 

доброчесності 

      За списування під час проведення модульного контролю 
чи підсумкового контролю, студент позбавляється 
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих завдань, 
студенту знижується оцінка відповідно до ступеня 
порушення академічної доброчесності. 
     Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
сайту НУВГП - http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-
dobrochesnistj 
 

Вимоги до 

відвідування 

 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин. Якщо є довідка про хворобу чи іншу 

поважну причину, то студенту необхідно відпрацьовувати 

пропущене заняття.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно з  http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти 

можуть самостійно вивчити пропущений матеріал на 

платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4894 

Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 

використовувати мобільні телефони та ноутбуки. 

Неформальна та 

інформальна освіта 

Студенти мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 

згідно з положенням http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
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За рекомендацією викладача студенти можуть самостійно 

на платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 

FutureLearn та інших опановувати матеріал для 

перезарахування результатів навчання. Викладач визначає, 

чи знання та навички, що формуються під час проходження 

певного онлайн-курсу чи його частин, мали зв'язок з 

очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 

підсумковому оцінюванні. 

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

     Щосеместрово студенти заохочуються пройти  онлайн 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
     Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 
 

Оновлення*         За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві 
України. 
     Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін, що можуть допомогти краще засвоїти 
навчальну дисципліну та застосувати отримані навички у 
практичній діяльності. За таку ініціативу студенти 
можуть отримати додаткові бали 
   

Навчання осіб з  

інвалідністю 

       Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 

      У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

      Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна робота 60 год 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  - ПР 17    

Готувати та обґрунтовувати висновки задля консультування власників,  менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудити, оподаткування. 
 

Види навчальної роботи студента 

(що студенти повинні виконати) 

Опанувати основи законодавча-нормативного забезпечення 

господарської діяльності, процедуру створення, реорганізації та 

ліквідації суб’єктів господарювання, вивчення законодавчої бази щодо 

господарських зобов’язання та відповідальності за порушення або 

неналежне виконання договірного права.  

Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, тренінги, обговорення, розв’язання  ситуаційні 

завдання та тести. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, Інформаційно-комунікаційні 

системи, роздаткові друковані матеріали 

 

 

За поточну (практичну) 

 складову оцінювання - 60 балів 

 

 

За модульний (теоретичний) 

 контроль знань (РН 1), модуль1,  2- 20 балів 

 

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 

Усього за дисципліну 100 

*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного (підсумкового) 

контролів - 60 та 40 

ЛЕКЦІЙНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Тема 1. Поняття цивільного права та цивільних правовідносин 

 
Результати 

навчання 

 

ПР 17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література: 
1. Цивільний кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
2. Цивільний процесуальний кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 
3. Закон України «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність» URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Поняття цивільного права як галузі права. Цивільне законодавство України, його склад, завдання 

та функції.  Цивільні правовідносини, їх поняття, зміст та складові елементи. Учасники цивільних 

правовідносин, їх права та обов’язки. Цивільно-правова відповідальність.  

 

Тема 2. Загально-правові засади господарської діяльності 
Результати 

навчання 

 

ПР  17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. -1 

Література: 
1. Господарський кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
2. Господарський процесуальний кодекс України 

URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

3. Закон України "Про Антимонопольний 
комітет України" URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 

4. Щербина В.С. Господарське право України. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
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Підручник. - К: Юринком Інтер, 2013.  640 с. 

Опис теми Поняття господарського законодавства та його особливості. Співвідношення господарського 

права і господарського законодавства. Законодавство, яке застосовується при вирішенні 

господарських спорів. Критерії класифікації та види господарсько-правових норм. Структура 

господарсько-правових норм. Поняття господарських правовідносин, учасники та  види. Суб’єкти 

господарських правовідносин, їх класифікація та процедура реєстрації. Майнова основа 

господарювання. 

 

Тема 3.Трудове законодавство в умовах ринку. Трудові ресурси і трудові 

правовідносини в господарській сфері 
 

Результати 

навчання 

 

ПР  17 

Кількість 

годин: 

лекції – 2 
практ. - 2 

Література:  
1. Кодекс законів про працю України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 
2. Цивільний кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Поняття трудових відносин. Право на працю та оплату праці. Правове регулювання відпусток та 

робочого часу.  Трудовий договір. Види трудових договорів. Соціальне страхування на випадок 

безробіття. Трудове законодавство, що регулює господарську діяльність. Індивідуальні відносини 

щодо застосування найманої праці, колективні трудові відносини. 

 

Тема 4. Корпоративне право 
 

Результати 
навчання 

 

ПР  17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Корпоративне право у схемах. Навчальний 

посібник. О. ОНУ. 2017. 322 с. 
2. Господарський кодекс України URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
3. Господарський процесуальний кодекс України 

URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

4. Закон України "Про Антимонопольний 
комітет України", URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 

5. Цивільний кодекс України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Поняття корпоративного права. Властивості корпоративних відносини, що виникають, 

змінюються і припиняються щодо корпоративних прав. Господарські товариства, акціонерні 

товариства і товариства з обмеженою відповідальністю, як найбільш поширеними суб'єктами 

господарювання. Відповідальність за порушення корпоративного законодавства.  Відносини між 

товариством і акціонерами (учасниками), а також між акціонерами (учасниками) з приводу 

створення, діяльності, управління товариством (у т.ч. формування його органів, визначення їх 

компетенції, процедури скликання загальних зборів та визначення порядку прийняття рішень на 

зборах). 

 

Тема 5. Ризики при здійсненні господарської діяльності 
 

Результати 

навчання 

 

ПР  17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Корпоративне право у схемах. Навчальний 

посібник. О. ОНУ. 2017. 322 с. 
2. Господарський кодекс України URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
3. Господарський процесуальний кодекс України 

URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 

4. Закон України "Про Антимонопольний 
комітет України", URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 

5. Цивільний кодекс України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Протидія рейдерству, загроз неправомірного загарбання та доведення до банкрутства. Реагування 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
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на конфлікти та позовні заяви, що можуть сприяють рейдерському захвату. Оскаржують рішень, 

ухвал, постанов, прийнятих на користь рейдера. Економічні ризики, підприємницькі ризики.  

 

Тема 6. Господарські зобов'язання та господарські договори 
 

Результати 
навчання 

 

ПР  17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 1 

Література: 
1. Господарський кодекс України URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
2. Господарський процесуальний кодекс України 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
3. Закон України "Про Антимонопольний 

комітет України" URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text 

4. Щербина В.С. Господарське право України. 
Підручник. - К: Юринком Інтер, 2013.  640 с. 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Господарське зобов'язання: поняття та види. Господарські договори: види, зміст, форма та 

порядок укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору. 

Загальні правила виконання господарських договорів. Загальні умови припинення господарських 

зобов'язань. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним. 

 

Тема 7. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом 
 

Результати 

навчання 

 

ПР  17 

Кількість 

годин: 
лекції – 2 

прак. -2 

Література: 
Кодекс України з процедур банкрутства URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Поняття банкрутства та неплатоспроможності фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб. 

Процедура визнання банкрутом в судовому порядку. Наслідки визнання неплатоспроможним або 

банкрутом. Процедура санації, як спосіб відновлення платоспроможності.   

 

Тема 8. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання 
 

Результати 
навчання 

 

ПР  17 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 

практ. - 2 

Література: 
1. Господарський процесуальний кодекс України 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text 
2. Закон України "Про Антимонопольний комітет 

України" 
3. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-

12#Text 
4. Закон України "Про захист економічної 

конкуренції" URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text 

5. Закон України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

 

https://exam.nuwm.edu.ua/cou

rse/view.php?id=4894 

Опис теми Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин. Підстави 

господарсько-правової відповідальності. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності 

у сфері господарювання. Види господарських санкцій. Відшкодування збитків у сфері 

господарювання. Склад та розмір відшкодування збитків. Порядок і умови відшкодування збитків. 

Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій. Порядок застосування штрафних санкцій. 

Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських санкцій. Поняття та види 

адміністративно-господарських санкцій. Відшкодування моральної шкоди. 

 

 

Лектор, старший викладач               О.В. Подвірна 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3659-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text

