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Передмова 

Шановні студенти! 

 

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. 
Програма навчальної дисципліни «Організаційні та правові 

засади діяльності суб’єктів господарювання» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра спеціальності «Облік і оподаткування». Навчальна 

дисципліна є теоретико-практичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують професійний рівень спеціаліста. На 

сучасному етапі в України триває формування відносин 

заснованих на приватній власності, ініціативності, міжнародній 

співпраці. В той же час подолання дискурсу колективної 

власності та впровадження нових форм господарювання 

відбувається поступово та із певними складнощами. 

Реформування економічного сектору відбувається не завжди 

ефективно, так само як і реформування законодавства. Однак 

сучасний розвиток суспільства вимагає швидкої адаптації 

фахівця до тих видів господарських відносин, які виникають, в 

тому числі із застосуванням інформаційних технологій.  

Актуальною проблемою у правовому регулюванні 

господарської діяльності є наявність значної кількість 

нормативних актів, які регулюють підприємницьку діяльність. 

Відтак нормативне регулювання господарської діяльності 

залишається комплексним. Відсутність системності породила 
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багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних 

актах різної юридичної сили. Відтак опанування організаційними 

та правовими засадами діяльності суб’єктів господарювання 

студентами як майбутніми фахівцями є важливим елементом 

формування їх правової свідомості. Мета навчальної дисципліни 

полягає у формуванні знань про теоретичні, практичні засади 

діяльності суб’єктів господарювання в Україні. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇЇ 

СТРУКТУРА 

 

1.1. Опис освітньої компоненти 
 Мета освітньої компоненти «Організаційні та правові 

засади діяльності суб’єктів господарювання» надання 

студентам систематизованого матеріалу в сфері державно-

правових явищ. Полягає у  формуванні у здобувачів знань із 

теоретичних знань про сутність, зміст і форми державної 

політики у сфері господарських відносин. Вивчення цієї 

навчальної дисципліни передбачає процес усвідомлення 

студентами комплексу загальних базових знань про державно-

правові явища, державно-правову організацію суспільства; 

отримання уявлень про основні категорії, що відображають 

особливі властивості держави, права; з’ясування 

закономірностей становлення та розвитку ринкової економіки,  

науки та значення загальнотеоретичних знань для наступної 

практичної діяльності тощо. 

Завдання освітньої компоненти полягає у одержанні 

здобувачами теоретичних та практичних знань про розуміння 

господарської діяльності, її елементів, функцій та завдань.  

 

У результаті вивчення освітньої компоненти здобувач 

освіти повинен: 
знати: загально-правові засади господарської діяльності, 

статус учасників господарських відносин, їх права та обов'язки; 

основні форми участі держави у сфері господарської діяльності, 

загальні положення про господарські зобов’язання, засади 

юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 
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господарювання, правовий статус державних органів у сфері 5 

регулювання господарської діяльності, способи вирішення 

господарських спорів. вміти: самостійно аналізувати наукову 

літературу з дисципліни; самостійно ставити наукові проблеми і 

шляхи їх вирішення; самостійно проводити порівняльно-

правовий аналіз; самостійно вирішувати правові кейси, 

використовуючи нормативне регулювання господарської 

діяльності. Оцінювати природу та характер суспільних процесів 

і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового 

регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних 

цінностей з правовими цінностями, принципами та 

професійними етичними стандартами. Проводити збір, 

інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, 

включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на 

достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження. 

Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації 

складних комплексних проблем, що постають з цього 

дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано 

формулювати свою  позицію. Аналізувати та оцінювати практику 

застосування окремих правових інститутів. Мати практичні 

навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією 

процесуальних функцій суб’єктів правозастосування. 

Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

 

1.2. Тематика практичних занять 

№ Назва теми 

К
-с

т
ь

 

г
о

д
и

н
 

Модуль 1 

1.  Загально-правові засади господарської діяльності 1 

2.  Господарські зобов'язання та господарські 

договори 

1 
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3.  Трудове законодавство в умовах ринку. Трудові 

ресурси і трудові правовідносини в господарській 

сфері 

1 

4.  Система оподаткування в Україні. Податки у 

механізмі державного регулювання господарської 

діяльності. 

1 

 Модуль 2  

5.  Характеристика правового регулювання  

Корпоративних відносин  в Україні 

1 

6.  Ризики при здійсненні господарської діяльності. 2 

7.  Відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом 

2 

8.  Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання 

1 

9.  Митно-тарифне та нетарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності  

2 

10.  Трансформація митної політики, як спосіб 

економічного зростання національної економіки 

2 

 Всього 14 

 

1.3. Контрольні заходи та засоби діагностики 

 

Поточний контроль знань здобувачів освіти з освітньої 

компоненти проводиться у формах: 
- оцінювання роботи здобувачів освіти 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 
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Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності здобувача вищої освіти при оцінюванні 

результатів поточного контролю з освітньої компоненти 

«Організаційні та правові засади діяльності суб’єктів 

господарювання» є: 
- повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених силабусом  освітньої компоненти; 
- глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

освітньої компоненти, 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; 
 розв’язання ситуативних завдань; 
 написання есе та тез. 
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 здобувача освіти 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. 
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Національна шкала оцінювання 

2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

МОДУЛЬ І 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Загально-правові засади господарської діяльності.  

План заняття 

  

1. Поняття господарського законодавства та його 

особливості. 

2. Співвідношення господарського права і господарського 

законодавства. 

3. Законодавство, яке застосовується при вирішенні 

господарських спорів. 

4. Критерії класифікації та види господарсько-правових 

норм. Структура господарсько-правових норм.  

5. Поняття господарських правовідносин, учасники та  види. 

Кількість набраних 

балів студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 балів 

Зараховано 

82-89 балів 

74-81 балів 

64-73 балів 

60-63 балів 

35-59 балів 
Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 балів 
Не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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6. Суб’єкти господарських правовідносин, їх класифікація та 

процедура реєстрації.  

7. Майнова основа господарювання. 
 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття господарського законодавства 

та його особливості. 

2. Співвставте поняття  господарського права і 

господарського законодавства. 

3. Назвіть законодавство, яке застосовується при вирішенні 

господарських спорів. 

4. Охарактеризуйте критерії класифікації та види 

господарсько-правових норм.  

5. Що є в структурі господарсько-правових норм?  

6. Дайте визначення поняття господарських правовідносин, 

учасників та їх види. 

7. Суб’єкти господарських правовідносин, їх класифікація та 

процедура реєстрації.  

8. Що входить до Майнової основи господарювання. 

 

Тема 2. Господарські зобов'язання та господарські договори 

План заняття 

 

1. Господарське зобов'язання: поняття та види.  

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

укладення.  

3. Істотні умови господарського договору: предмет, ціна та 

строк дії договору.  

4. Загальні правила виконання господарських договорів. 

Загальні умови припинення господарських зобов'язань. 

5. Розірвання господарських зобов'язань або визнання 

недійсним. 

 

 

Контрольні питання: 

1. Чим господарські договори відрізняються від інших видів 

договорв, зокрема цивільних та адміністративних?  
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2. Характерні ознаки, притаманні господарським договорам? 

3. Які функції виконують господарські договори?  

4. Яким чином класифікують господарські договори 

(критерії класифікації та види господарських договорів)?  

5. В чому проявляється особливість укладення 

господарських договорів?  

6. Які вимоги ставляться до змісту господарського договору?  

7. В якій формі можуть укладатися господарські договори? 

8. Чи може господарський договір укладатися в режимі 

онлайн? Обґрунтуйте свою відповідь.  

9. Яким чином можна забезпечити належне виконання 

господарських договорів? 

Тема 3. Трудове законодавство в умовах ринку. Трудові 

ресурси і трудові правовідносини в господарській сфері. 

План заняття 

 

1. Поняття трудових відносин.  

2. Право на працю та оплату праці.  

3. Правове регулювання відпусток та робочого часу.   

4. Трудовий договір. Види трудових договорів.  

5. Соціальне страхування на випадок безробіття.  

6. Трудове законодавство, що регулює господарську 

діяльність.  

7. Індивідуальні відносини щодо застосування найманої 

праці, колективні трудові відносини. 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняття трудових відносин.  

2. Що розуміється під поняттям Право на працю та оплату 

праці, охарактеризуйте їх.  

3. Проаналізуйте правове регулювання відпусток та робочого 

часу.   

4. Що таке трудовий договір? Які  види трудових договорів 

ви знаєте? 

5. Що передбачає Соціальне страхування на випадок 

безробіття?  
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6. Проаналізуйте трудове законодавство, що регулює 

господарську діяльність.  

1. Охарактеризуйте процедури оцінювання ризиків суттєвих 

викривлень на рівні фінансових звітів в цілому, за класами 

операцій, залишками на рахунках.  

2. Назвіть особливості оцінки ефективності заходів 

внутрішнього контролю в середовищі автоматизованих 

інформаційних систем.  

3. Проаналізуйте нормативно-правові процедури аудиту.  

4. Назвіть основні процедури, що регулюють 

взаємовідносини між аудиторською фірмою і клієнтом на 

підготовчому етапі перевірки? 

5. Проаналізуйте показники суттєвості помилок при 

формуванні оборотів та залишків (сальдо) рахунків. 

 

Тема 4. Система оподаткування в Україні. Податки у 

механізмі державного регулювання господарської 

діяльності. 

План заняття 

  

1. Характристика податкової системи України. 

2. Поєднання фіскальної та стимулюючої функцій 

оподаткування. 

3. Види податкових платежів. 

4. Узгодженість податкової системи України з податковими 

системами інших країн. 

5. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері 

господарювання. 

Контрольні питання: 

1. Назвіть складові елементи  податкової системи України? 

2. Охорактеризуйте функції податків в державній політиці 

Україні. 

3. Проаналізуйте види податкових платежів, які 

загальнообовязкові податки і збори субєкитів господарювання 

ви знаєте ? 

4. Як взаємодіє податкова системи України з податковими 

системами інших країн? 
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МОДУЛЬ ІІ 

Змістовний модуль 2 

Тема 5.  Характеристика правового регулювання  

Корпоративних відносин  в Україні 
План заняття 

  

1. Поняття корпоративного права..  

2. Господарські товариства, акціонерні товариства і 

товариства з обмеженою відповідальністю, як найбільш 

поширеними суб'єктами господарювання.  

3. Відповідальність за порушення корпоративного 

законодавства.   

4. Відносини між товариством і акціонерами (учасниками). 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте поняття корпоративного права 

2. Які властивості корпоративних відносини, що виникають, 

змінюються і припиняються щодо корпоративних прав ви можете 

газвати.   

3. Господарські товариства, акціонерні товариства і 

товариства з обмеженою відповідальністю, як найбільш 

поширеними суб'єктами господарювання, їх характеристика та 

відмінності одне від іншого.  

4. Яка відповідальність за порушення корпоративного 

законодавства може настати ? 

5. Охарактеризуйте 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 6. Ризики при здійсненні господарської діяльності. 

План заняття 
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1. Протидія рейдерству, загроз неправомірного загарбання 

та доведення до банкрутства.  

2. Реагування на конфлікти та позовні заяви, що можуть 

сприяють рейдерському захвату. 

3. Оскаржують рішень, ухвал, постанов, прийнятих на 

користь рейдера.  

4. Економічні ризики, підприємницькі ризики. 

 

Контрольні питання: 

1. Що таке рейдерство, як явище у господарській діяльності? 

2. Загроз неправомірного загарбання та доведення до 

банкрутства, як спосіб рейдерського захоплення. 

3. Назвіть засоби протидії рейдерським захопленням? 

4. Оскаржують рішень, ухвал, постанов, прийнятих на 

користь рейдера.  

5. Поняття та характеристика економічних та 

підприємницьких ризиків. 

 

Тема 7. Відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом 

План заняття 

 

1. Поняття банкрутства та неплатоспроможності фізичних 

осіб – підприємців та юридичних осіб.  

2. Процедура визнання банкрутом в судовому порядку.  

3. Наслідки визнання неплатоспроможним або банкрутом.  

4. Процедура санації, як спосіб відновлення 

платоспроможності.   

 

 

Контрольні питання: 

1. Розмежуйте поняття банкрутства та неплатоспроможності 

фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб.  

2. Охарактеризуйте процедуру визнання банкрутом в 

судовому порядку.  
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3. Назвіть наслідки визнання неплатоспроможним або 

банкрутом.  

4. Проаналізуйте в чому суть процедури санації, як способу 

відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання. 

 

Тема 8. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. 

План заняття 

 
1. Господарсько-правова відповідальність учасників 

господарських відносин.  

2. Підстави господарсько-правової відповідальності.  

3. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у 

сфері господарювання. Види господарських санкцій.  

4. Відшкодування збитків у сфері господарювання. Склад та 

розмір відшкодування збитків. 

5.  Порядок і умови відшкодування збитків. Поняття 

штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій.  

6. Порядок застосування штрафних санкцій. Оперативно-

господарські санкції.  

7. Види оперативно-господарських санкцій.  

8. Поняття та види адміністративно-господарських санкцій. 

Відшкодування моральної шкоди. 

Контрольні питання: 

1. Що таке господарсько-правова відповідальність? 

2. Які види господарсько-правової відповідальності 

учасників господарських відносин ви знаєте? 

3. Назвіть підстави господарсько-правової відповідальності.  

4. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у 

сфері господарювання, їх види та характеристика. 

5. Охарактеризуйте відшкодування збитків, як вид 

відповідальнсті у сфері господарювання.  

6. Проаналізуйте порядок і умови відшкодування збитків. 

Поняття штрафних санкцій. Розмір штрафних санкцій.  
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7. Який порядок застосування штрафних санкцій? 

8. Види оперативно-господарських санкцій.  

Поняття та види адміністративно-господарських санкцій. 

Відшкодування моральної шкоди у господарських спорах 

 

Тема 9. Митно-тарифне та нетарифне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

План заняття 

 

1. Поняття митної політики, функції держави по 

регулюванню зовнішньоекономічних відносин. 

2. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

3. Поняття форм та методів проведення митної політики . 

4. Засоби тарифного (економічного) регулювання. Митний 

тариф України. Мито та його види. 

5. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

 

Контрольні питання: 
1. З якою метою застосовується тарифне регулювання? 

2. Який орган здійснює координацію митно-тарифного 

регулювання? 

3. Хто встановлює ставки митного тарифу? 

4. Які завдання Митно-тарифної ради? 

5. Що таке митний тариф України? 

6. Які види мита застосовуються в Україні? 

7. Які функції виконує імпортний митний тариф? 

8. Коли можуть застосовуватися спеціальні види мит? 

9. Що таке демпінг? 

10. Кому надаються митні пільги? 

11. Кому надаються тарифні пільги? 

12. З якою метою застосовується нетарифне регулювання? 

13. Що таке нетарифні засоби регулювання? 

14. У чому відмінність економічних та адміністративних 

нетарифних інструментів? 

15. Що таке ембарго? 

16. Що таке квота? Які існують види квот? 

https://arm.naiau.kiev.ua/books/mutne_pravo/parts/part6.html#3
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17. Що таке ліцензування? 

 

Тема 10. Трансформація митної політики, як спосіб 

економічного зростання національної економіки 

План заняття 

 

1. Модернізація митної системи  

2. Уніфікація митних процедур 

3. Міжнародне економічне співробітництво. Інтеграційні 

процеси 

4. Перспективи розвитку. Удосконалення митного 

контролю. 

 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте як відбувається модернізація митної 

системи в Україні? 

2. Що таке уніфікація митних процедур, та їх 

характеристика. 

3. Що розуміється під поняттям  об’єднання систем 

контролю за імпортом, експортом та транзитом? 

4. Що таке «Тіньова економіка» та її вплив на економічний 

розвиток? 

5. Проаналізуйте що включає в себе міжнародне економічне 

співробітництво. 

6. Назвіть та охарактеризуйте  Інтеграційні процеси 

ринкових економік. 

7. Які перспективи розвитку митного регулювання ви 

можете назвати, відповідь обґрунтуйте.    

 

 

3. Самостійна робота здобувачів освіти 
Самостійна робота сприяє кращому засвоєнню 

здобувачами освіти матеріалу з освітньої компоненти «Основи 

державності і права» та формуванню у них навичок та вмінь 

одержувати додаткові знання. 

Формами  самостійної роботи є: 
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- доопрацювання матеріалів лекцій та опрацювання 

літератури, що пропонується до вивчення по темах навчальної 

дисципліни; 

- підготовка до практичних (семінарських) занять, виконання 

завдань по темах практичних занять; 

- підготовка письмових відповідей на питання для 

самопідготовки; 

- робота в інформаційних мережах; 

- вибір теми, розробка плану та написання тез; 

- самостійне вивчення та складання конспектів по темах, що 

виносяться на самостійне вивчення. 

Результативність самостійної роботи виявляється під час 

заслуховування та обговорення доповідей,  поточного 

модульного контролю знань, перевірки письмових відповідей та 

підсумкового оцінювання успішності здобувачів освіти у сесію. 

 

Перелік тем для доповідей та рефератів 

 

1. Поняття цифрової економіки та її особливості.  

2. Нормативно-правове регулювання відносин у сфері 

цифрової економіки.  

3. Державне регулювання та саморегулювання відносин у 

сфері цифровізації.  

4. Основні проблеми вдосконалення нормативно правового 

регулювання відносин цифрової економіки.  

5. Підстави та роль державного регулювання відносин 

економічної конкуренції.  

6. Нормативно правове регулювання відносин економічної 

конкуренції.  

7. Система та повноваження антимонопольних органів у сфері 

економічної конкуренції.  

8. Види порушень та відповідальність за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства.  

9. Порядок розгляду справи про порушення антимонопольно-

конкурентного законодавства  
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10. Особливості застосування санкцій за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства (види, підстави, 

порядок, строки застосування).  

11. Зміст превентивних заходів та позасудових процедур 

попередження банкрутства суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

12. Порівняльна характеристика неспроможності та 

банкрутства суб’єктів господарювання.  

13. Матеріально-правові умови порушення провадження у 

справі про банкрутство за Кодексом України з процедур 

банкрутства.  

14. Процесуально-правові умови порушення провадження у 

справах про банкрутство за Кодексом України з процедур 

банкрутства.  

15. Класифікація господарсько-правових санкцій.  

16. Правові механізми застосування господарсько-правових 

санкцій залежно від їх виду.  

17. Правові титули майна суб’єктів господарських відносин: 

основні і додаткові.  

18. Співвідношення функцій та повноважень суб’єктів, що 

забезпечують організацію господарського життя.  

19. Поняття саморегулювання та саморегулівних організацій 

та їх функції в сучасній економіці.  

20. Доктринальна та легальна класифікація господарських 

товариств.  

21. Особливості правового становища повного товариства. 

22. Порівняйте правове становище командитного товариства з 

повним товариством та товариством з обмеженою 

відповідальністю.  

23. Поняття, характерні риси та види акціонерних товариств. 

24. Майнові відносини в акціонерному товаристві: вимоги до 

капіталу, правовий режим акцій, особливості укладення угод.  
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25. Корпоративне управління в акціонерному товаристві: 

органи управління (основні та факультативні) та особливості їх 

функціонування.  

26. Особливості правового статусу товариства з додатковою 

відповідальністю.  

27. Характерні риси підприємства як самостійного суб’єкта 

господарювання.  

28. Критерії класифікації та класифікаційні ряди 

організаційно-правових форм підприємств.  

29. Загальні ознаки та специфічні риси підприємств державної 

власності унітарного та корпоративного типу.  

30. Функції держави у сфері реєстрації суб’єктів 

господарювання.  

31. Роль електронної складової в легалізації суб’єктів 

господарювання, ліцензуванні їх діяльності, оцінці відповідності.  
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