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Передмова 

Шановні студенти! 

Ви приступаєте до вивчення навчальної дисципліни «Право 

(господарське та комерційне право)». Пропоновані методичні 

вказівки допоможуть вам зорієнтуватись  під час підготовки до 

практичних занять, організувати самостійну роботу. 

Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Право (господарське та 

комерційне право)» з іншими дисциплінами робочого плану, що 

передують її вивченню, та які спираються на її вивчення, подані 

наступною схемою. 

 
 

 Метою навчальної дисципліни «Право (господарське та 

комерційне право)» є формування у студентів сучасних 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок про основи 

господарського та комерційного права,  правове регулювання  

виробничо–господарських, господарсько–організаційних, 

торговельних та внутрішньо – господарських  відносин в Україні. 

Вивчення дисципліни «Право (господарське та комерційне право)» 

також має за мету    опанування студентами основних положень 

законодавства, яке регулює відносини у комерційній сфері, 

формування правової свідомості та культури студентів.  

 Завдання дисципліни полягає у: 

«Право (господарське та комерційне право)» 

Право (правознавство 

та трудове право) 

Культурологія 

Українська мова Історія України 
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- оволодінні основних понять, категорій, положень дисципліни 

«Право (господарське та комерційне право)»; 

- набутті умінь аналізувати вітчизняні та міжнародні нормативно-

правові акти, які регулюють  предмет господарського та 

комерційного права; 

- вмінні  правильного тлумачення правових  основ господарського 

та комерційного права; 

- вмінні правильного правозастосування, захищати  та 

відновлювати права громадян і юридичних осіб у випадку їх 

невизнання, порушення чи оспорення. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: 

- історію, етапи становлення і розвитку комерційного та 

господарського права, їх систему в цілому і окремих інститутів;  

- роль і місце комерційного та господарського права в системі 

права, їх взаємне співвідношення та співвідношення  з іншими 

галузями національного права  (зокрема з адміністративним та 

конституційним правом); 

-  особливості предмету і методів комерційного та господарського 

права;  

- поняття,  підстави та порядок притягнення до господарсько-

правової відповідальності;  

- особливості правового регулювання комерційної, організаційно-

розпорядчої та господарсько-управлінської діяльності  та ін. 

вміти:  аналізувати й вирішувати юридичні проблеми в сфері 

господарських та комерційних правовідносин; оволодівати 

навичками ведення дискусій щодо вирішення господарсько-

правових спорів; вирішувати юридичні казуси; складати та 

аналізувати основні господарсько-правові документи (договори, 

позови і ін.); тлумачити  господарське та комерційне законодавство. 
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1. Опис навчальної дисципліни та її структура 

1.1 Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів 

–2 

Галузь знань 0305 

«Економіка та 

підприємництво» 

 

Напрям підготовки 

6.030510 

«Товарознавство та 

торговельне 

підприємництво» 

 

 

 

 

ОКР бакалавр 

Нормативна за 

вибором 

Модулів – 1 Рік підготовки: 2 

курс 

Змістових модулів 

– 2 

Семестр: 3 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Лекції – 16 год. 

Загальна кількість 

годин – 72. 

Практичні  - 10 

год. 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної 

роботи студента – 

4 

 

Лабораторні - -

год. 

Самостійна 

робота – 46 год. 

Індивідуальні - - 

год. 

Вид контролю - 

залік 
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1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва теми К-сть 

годин 

1 Теоретичні основи господарського права та 

господарського законодавства 

1 

2. Суб’єкти господарювання: поняття та види 1 

3.  Господарські зобов'язання 1 

4. Правовий режим майна в господарському обігу 1 

5. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. Захист прав суб'єктів господарювання 

в господарському суді 

1 

6.  Правове регулювання банкрутства 1 

7.  Поняття, система і джерела комерційного (торгового) 

права 

1 

8.  Державне регулювання торговельної діяльності в 

Україні 

1 

9.  Правове регулювання купівлі - продажу в торговельній 

діяльності 

1 

10. Відповідальність за правопорушення в сфері торгівлі 1 

 Всього 10 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формах: 

- оцінювання роботи студента на лекціях; 

- усного опитування на практичних заняттях, оцінки розв’язання 

ситуаційних завдань та участі у  обговоренні проблемних питань; 

- виконання поточних контрольних робіт за темами змістових 

модулів. 

1.4. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного 
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контролю з навчальної дисципліни «Право (господарське та 

комерційне право)» є: 

- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою 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 занять; 

- вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточного контролю проводиться у 

розрахунку від 0 до 60 балів. Основними методами оцінювання є:  

• аналіз усних відповідей;  

• виконання практичних завдань. 

Оцінювання виконання завдань здійснюється за такими 

критеріями (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленими до цілого числа): 

0% - завдання не виконано; 

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% - завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 

підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 80% - завдання 

виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки несистемного характеру ; 

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Шкала оцінювання 

Кількість набраних балів 

студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів 

Зараховано 82-89 балів 

74-81 балів 
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2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. «ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА» 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО 

ПРАВА ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

План заняття 

1. Поняття та предмет регулювання господарського права.  

2. Методи господарського права: поняття, види. 

3. Наука господарського права: її предмет та система.  

4. Принципи господарського права та їх значення для регулювання 

господарської діяльності.  

5. Поняття, ознаки і зміст господарських правовідносин.  

6. Поняття та ознаки господарського законодавства. 

7. Співвідношення господарського права та господарського 

законодавства. 

8. Джерела господарського права, поняття та система.  

9. Характеристика основних джерел господарського права.  

10. Конституційні основи господарювання. 

11. Закони як основні джерела господарського права.  

 

Література [7, 10, 16, 40, 42] 

Контрольні питання: 

1. Наведіть приклади загальних і спеціальних правових норм, що 

регулюють господарські правовідносини. 

2. У чому виявляється єдність і диференціація госплодарського 

законодавства? 

3. В чому полягає відмінність закону від підзаконного нормативно-

правового акту? 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів 
Незараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Незараховано з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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4. Як діють нормативно-правові акти про працю у часі, просторі і за 

категоріями працівників? 

5. У яких нормативних актах закріплено принципи господарського 

права? 

6. У яких статтях Конституції України закріплено принципи 

правового регулювання господарської діяльності? 

 

ТЕМА 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА 

ВИДИ 

План заняття 

1. Правовий статус громадянина-підприємця 

2. Особливості правового статусу благодійних та інших 

неприбуткових організацій у сфері господарювання 

3. Поняття підприємства його види та  організаційна форма. 

4. Правове становище державних підприємств 

5. Правове становище комунального унітарного підприємства 

6. Поняття, види та правове становище підприємств колективної 

власності 

7. Правове становище приватних та інших підприємств 

8. Особливості правового статусу відокремлених підрозділів у 

сфері господарювання. 

9. Поняття та види господарських товариств. 

10. Поняття, види, організаційно-правові форми об'єднання 

підприємств.  

Література [8, 13, 14, 21, 23 28, 41] 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте поняття і значення способів заснування 

суб'єктів господарського права.  

2. Що таке державна реєстрація? Які документи необхідні для 

подачі  до державної реєстрації. 

3. Які підстави та порядок припинення господарської діяльності? 

4. Що таке ліквідація та реорганізація суб'єктів господарювання? 

Задоволення вимог кредиторів при ліквідації. 

5. Що таке банкрутство?  
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ТЕМА 3. ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

План заняття 

1. Господарське зобов'язання: поняття та види. 

2. Господарські договори: види, зміст, форма та порядок 

укладення. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та 

строк дії договору. 

3. Загальні правила виконання господарських договорів. 

4. Загальні умови припинення господарських зобов'язань. 

Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним 

господарських зобов'язані, за рішенням суду. 

Література [2, 15, 18, 36, 41, 43] 

Контрольні  питання: 

1. Що таке господарське зобов'язання? Назвіть  види зобов’язань. 

2. Назвіть підстави виникнення господарських зобов'язань. 

3. Назвіть істотні умови господарського договору? 

4. Охарактеризуйте особливості укладання попередніх договорів.  

5. Охарактеризуйте загальні правила виконання господарських 

договорів.  

 

ТЕМА 4. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА В 

ГОСПОДАРСЬКОМУ ОБІГУ 

План заняття 

1.  Поняття і зміст прав на майно.  

2. Особливості реалізації права власності в господарському обігу.  

3. Поняття і види майна. Загальні правила обліку майна.  

4. Особливості правого режиму нерухомого майна. 

5.  Джерела формування майна суб'єктів господарювання 

6.  Особливості правового режиму державного майна у сфері 

господарювання 

7.  Поняття та правовий режим основних фондів. 

8.  Поняття та правовий режим оборотних фондів.  

9. Поняття та правовий режим нематеріальних активів. 

 

Література [2, 12, 16, 17, 24, 29] 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте право власності та зміст права власності 
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2. Що таке право господарського відання? 

3. Що таке право оперативного управління?  

4. Які є види майна? 

5. В чому полягають особливості правового режиму державного 

майна у сфері господарювання. 

 

 

ТЕМА 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У 

СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ 

План заняття 

1. Поняття, підстави та межі відповідальності. 

2. Санкції в господарських правовідносинах та їх види. 

3. Відповідальність суб'єктів господарювання за порушення 

антимонопольного – конкурентного законодавства. 

4. Господарські спори та порядок їх розгляду. 

. 

Література [24, 26, 27, 32, 33, 38] 

Контрольні питання: 

1. Що таке межі господарсько-правової відповідальності? 

2. У яких випадках може мати місце зменшення розміру чи 

звільнення від відповідальності? 

3. Яку відповідальність несуть суб'єкти господарювання за 

порушення антимонопольного – конкурентного законодавства? 

4. Що таке досудове врегулювання господарських спорів і як воно 

провадиться?  

5. Назвіть органи, що розглядають господарські спори. 

  

 

ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА 

План заняття 

1.Сутність банкрутства та санації підприємств  

2 Форми та види санації  

3. Законодавче регулювання банкрутства  

4. Державна політика у сфері банкрутства 
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Література [17, 20, 24, 26, 33, 41] 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте  співвідношення категорій 

“неплатоспроможності” і “банкрутства”.  

2. Дайте нормативно-правову характеристику банкрутства.  

3. Назвіть учасників справи про банкрутство;  

4. Охарактеризуйте розгляд справ про банкрутство в 

господарському суді. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. «ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОГО 

ПРАВА» 

ТЕМА 7: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА І ДЖЕРЕЛА 

КОМЕРЦІЙНОГО (ТОРГОВОГО) ПРАВА 

План заняття 

1. Поняття та історія виникнення і розвитку комерційного права у 

світі та в Україні. 

2.  Система комерційного права України. 

3.  Джерела українського комерційного права.  

4. Співвідношення комерційного права з іншими галузями права.  

5. Методи комерційного права.  

6. Основні тенденції розвитку комерційного права в Україні, та 

шляхи його вдосконалення.  

 

Література [9, 15, 19, 24, 29, 41] 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку комерційного права у 

світі та в Україні. 

2. Що є предметом комерційного права? 

3. Назвіть методи правового регулювання комерційного права? 

4. Чи є комерційне право самостійною галуззю права? 

5. Охарактеризуйте співвідношення комерційного та 

господарського права. 
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ТЕМА 8: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

План заняття 

1. Поняття, зміст, види державного нагляду та контролю у сфері 

торгівлі.  

2. Органи, державного нагляду та контролю у сфері торгівлі. 

3. Порядок здійснення контролю за торговельною діяльністю. 

4. Державне регулювання якості продукції (робіт, послуг). 

5. Поняття і правові основи стандартизації і сертифікації в Україні. 

6. Державне регулювання цін і тарифів в Україні. 

Література [19, 25, 30, 33, 41, 44] 

Контрольні питання: 

1. Що таке стандартизація та сертифікація? Назвіть спільні і 

відмінні риси. 

2. Що таке державний нагляд і контроль, які їх ознаки? 

3. Яким чином держава забезпечує контроль у сфері торгівлі? 

Хто може бути ініціатором 

4. Що таке торговельна діяльність? Які її риси? 

5. Якими нормативними актами здійснюється правове регулювання 

торговельної діяльності 

6.  дострокового зняття дисциплінарного стягнення, накладеного 

на працівника? 

7. Чи доцільно вивішувати на дошці оголошень наказ про 

оголошення працівникові дисциплінарного стягнення за порушення 

трудової дисципліни? 

 

 

ТЕМА 9: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ 

В ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

План заняття 

1. Поняття, ознаки та зміст договору роздрібної купівлі-продажу. 

Особливості укладання договору роздрібної купівлі-продажу.  

2. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості. 

3.  Види договорів роздрібної купівлі-продажу товарів та їх 

характеристика. Особливості укладання договору роздрібної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

купівлі-продажу: в розстрочку; по пошті; через автомати; 

самообслуговування; за зразками (каталогами). 

4. Захист прав споживачів при роздрібній купівлі-продажу товарів. 

5. Правове регулювання продажу товарів в кредит. Поняття, зміст 

та особливості надання комерційного кредиту. 

6. Правове регулювання правовідносин в оптовому товарообороті  

7. Особливості укладання договорів на оптових ярмарках, товарних 

біржах і торгах. 

 

Література [2, 17, 24, 29, 36, 43] 

Контрольні питання: 

1. Що таке правила обміну промислових товарів. 

2. Дайте загальну характеристику відповідальності  за шкоду, 

заподіяну товаром неналежної якості. 

3. В чому полягають особливості правового статусу сторін 

договору купівлі-продажу? 

4. Охарактеризуйте особливості функціонування спеціальних 

учасників оптового товарообороту - організаторів оптової торгівлі 

та організованих ринків. 

5. Що таке гарантійний строк? Де він зазначається?  

 

ТЕМА 10: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В 

СФЕРІ ТОРГІВЛІ 

План заняття 

1. Поняття і види юридичної відповідальності що застосовуються в 

сфері торгівлі.  

2. Адміністративна відповідальність працівників торгівлі. 

3. Кримінальна відповідальність працівників торгівлі. 

4. Попередження правопорушень у сфері торгівлі. 

5. Майнове відшкодування шкоди, завдане внаслідок недоліків 

товарів. 

 

Література [8, 15, 24, 32, 36, 41] 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте співвідношення понять  відповідальності і 

санкції в господарських правовідносинах. 
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2. Наведіть класифікації санкцій в господарських правовідносинах. 

3.  Дайте визначення понять: часткова відповідальність, солідарна 

відповідальність,  регресна відповідальність, субсидіарна 

відповідальність, повна відповідальність, обмежена 

відповідальність, підвищена відповідальність.  

4. Які підстави та умови відповідальності суб'єктів господарювання 

за порушення антимонопольного – конкурентного законодавства. 

5. Співвіднесть поняття: досудове врегулювання спорів та судове 

врегулювання спорів. 

 

 

3. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню студентами 

матеріалу з навчальної дисципліни «Право (господарське та 

комерційне право)» та формуванню у них навичок та вмінь 

одержувати додаткові знання. 

Формами  самостійної роботи студентів є: 

- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання літератури, 

що пропонується до вивчення по темах навчальної дисципліни; 

- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання 

завдань за темами практичних занять; 

- підготовка письмових відповідей на питання для 

самопідготовки; 

- робота в інформаційних мережах; 

- вибір теми, розробка плану та написання реферативної роботи; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення. 

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення доповідей, захисту рефератів, 

поточного модульного контролю знань, перевірки письмових 

відповідей та підсумкового оцінювання успішності студентів під 

час сесії. 

Перелік тем для рефератів 

1. Поняття відповідальності і санкції в господарському праві. 

2. Види санкцій в господарському праві. 

3. Оперативно-господарські санкції  

4. Адміністративно-господарські санкції. 

5. Межі господарсько-правової відповідальності. 
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6. Майново-господарські зобов'язання та організаційно-

господарські зобов'язання. 

7.  Господарські договори: види, зміст, форма та порядок 

укладення. 

8. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та строк 

дії. 

9. Особливості укладання попередніх договорів. 

10. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним 

господарських зобов'язань за рішенням суду. 

11. Звільнення від відповідальності в господарському праві. 

12. Особливості виконання попередніх договорів. 

13. Розірвання господарських зобов'язань або визнання недійсним 

господарських зобов'язань за рішенням суду. 

14. Поняття господарсько-торговельної діяльності, її види. 

15. Форми здійснення господарсько-торговельної діяльності. 

16. Договори, що укладаються при господарсько-торговельній 

діяльності. 

17. Договір перевезення. 

18. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. 

19.  Різновиди договору підряду. 

20. Поняття та предмет договору на створення і передачу науково-

технічної продукції. 

21. Порядок інвестування інноваційної діяльності. 

22.  Форми інвестування інноваційної діяльності. 

23. Склад суб'єктів, що надають фінансові послуги. 

24. Порядок отримання ліцензії на здійснення банківської 

діяльності. 

25. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві страховика. 

26. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

27. Комерційні організації, як суб'єкти підприємницької діяльності. 

28. Поняття, система і джерела комерційного (торгового) права. 

29. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні. 

30. Правове регулювання купівлі - продажу в торговельній 

діяльності. 

31. Відповідальність за правопорушення в сфері торгівлі. 
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