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1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Характеристика навчальної дисципліни
денна форма
заочна (дистанційна)
навчання
форма навчання1
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- практичні, семінарські (годин)
- лабораторні роботи (годин)
- самостійна робота студентів (годин)
- курсовий проект (годин)
- курсова робота (годин)
- розрахунково-графічна робота
(контрольна робота)
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_____

_____
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_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Якщо дисципліна на заочній (дистанційній) формі навчання не викладається, то графа “заочна форма навчання”
відсутня.
1

2. Структура навчальної дисципліни
Навчальний
тиждень
1

Назва теми лекційного матеріалу
2

Кількість
годин
очна заочна
3
4

Назва ПР, ЛР, C3,CPC
5

Кількість
годин
очна заочна
6
7

Розділ 1. Господарське право: загальна частина
1

Тема 1. Господарське право та господарське
законодавство
Господарське право як комплексна галузь права:
предмет і метод підприємницького права.
Загальна
характеристика
господарських
правовідносин, їх види.
Принципи господарського права (використання
загальноправових,
галузевих
принципів,
принципів окремих правових інститутів).
Система господарського права: загальна
характеристика. Джерела господарського права:
звичаї та нормативно-правові акти.
Загальна
характеристика
господарського
законодавства. Локальні нормативно-правові
акти. Аналогія права та аналогія закону.
Використання інтерпретаційних норм для
регулювання господарських правовідносин.

2

Тема 1. Господарське право та
1
господарське законодавство
Господарське право як комплексна галузь
права: предмет і метод підприємницького
права.
Загальна характеристика господарських
правовідносин, їх види.
Принципи
господарського
права
(використання загальноправових, галузевих
принципів, принципів окремих правових
інститутів).
Система господарського права: загальна
характеристика. Джерела господарського
права: звичаї та нормативно-правові акти.
Загальна характеристика господарського
законодавства. Локальні нормативно-правові
акти. Аналогія права та аналогія закону.
Використання інтерпретаційних норм для
регулювання господарських правовідносин.

-

2

Тема 2. Поняття підприємництва.
Загальна
характеристика
господарської
діяльності, її види.
Передумови реалізації права на заняття
підприємницькою діяльністю.
Поняття, ознаки та види підприємництва.
Принципи підприємницької діяльності.
Обмеження у здійсненні підприємницької
діяльності.

2

Тема 2. Поняття підприємництва.
1
Загальна характеристика господарської
діяльності, її види.
Передумови реалізації права на заняття
підприємницькою діяльністю.
Поняття, ознаки та види підприємництва.
Принципи підприємницької діяльності.
Обмеження у здійсненні підприємницької
діяльності.

-

Література
8

3, 4

7, 8

Тема
3.
Суб’єкти
господарювання.
Організаційно-правові
форми
суб’єктів
підприємництва.
Поняття та ознаки суб’єктів господарювання.
Підприємницька
правосуб’єктність
(правоздатність та дієздатність). Види суб’єктів
господарювання.
Сутність
організаційно-правової
форми
підприємницької діяльності. Підприємницька
діяльність фізичних осіб-підприємців. Загальна
характеристика юридичних осіб, їх види.
Правовий статус підприємств. Правовий статус
господарських товариств. Правовий статус
об’єднань підприємств.

4

2

Тема 4. Легалізація суб’єктів підприємницької
діяльності.
Поняття, види та етапи легалізації. Державна
реєстрація юридичних осіб. Державна реєстрація
фізичних осіб-підприємців.
Загальна характеристика реєстрації змін та
доповнень до засновницьких документів та
відомостей про фізичну особу-підприємця.
Загальна характеристика підстав реєстрації
припинення юридичних осіб та фізичних осібпідприємців.
Загальна характеристика ліцензування.

4

1

Тема
5.
Припинення
суб’єктів
підприємництва.
Поняття, підстави, способи та форми припинення
суб’єктів
підприємництва.
Реорганізація
суб’єктів
підприємництва.
Ліквідація
платоспроможних юридичних осіб.
Банкрутство суб’єктів підприємництва: підстави,
процедура, черговість задоволення вимог
кредиторів. Санація. Ліквідаційна процедура.

3

1

Тема
3.
Суб’єкти
господарювання. 2
Організаційно-правові форми суб’єктів
підприємництва.
Поняття та ознаки суб’єктів господарювання.
Підприємницька
правосуб’єктність
(правоздатність та дієздатність). Види
суб’єктів господарювання.
Сутність
організаційно-правової
форми
підприємницької діяльності. Підприємницька
діяльність
фізичних
осіб-підприємців.
Загальна характеристика юридичних осіб, їх
види.
Правовий статус підприємств. Правовий
статус господарських товариств. Правовий
статус об’єднань підприємств.
Тема
4.
Легалізація
суб’єктів 2
підприємницької діяльності.
Поняття, види та етапи легалізації. Державна
реєстрація юридичних осіб. Державна
реєстрація фізичних осіб-підприємців.
Загальна характеристика реєстрації змін та
доповнень до засновницьких документів та
відомостей про фізичну особу-підприємця.
Загальна характеристика підстав реєстрації
припинення юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців.
Загальна характеристика ліцензування.

-

Тема
5.
Припинення
суб’єктів 2
підприємництва. Поняття, підстави, способи
та
форми
припинення
суб’єктів
підприємництва. Реорганізація. Ліквідація
платоспроможних
юридичних
осіб.
Банкрутство
суб’єктів
підприємництва:
підстави, процедура, черговість задоволення
вимог кредиторів. Санація. Ліквідаційна
процедура.

-

-

9

Тема 6. Право власності. Правовий режим
майна суб’єктів господарювання.
Поняття власності та права власності. Зміст права
власності. Підстави набуття та припинення права
власності. Види (форми) власності.

2

1

10-12

Тема 7. Господарсько-правові зобов’язання та
господарські договори.
Поняття, види та підстави господарських
зобов’язань. Поняття, зміст, види та порядок
укладання господарських договорів. Зміна та
розірвання господарських договорів.
Принципи виконання господарських договорів.
Способи забезпечення господарських
зобов’язань: загальна характеристика.

4

1

Тема
8.
Загальна
характеристика 2
господарсько-правової відповідальності та
господарсько-правових санкцій.
Поняття та підстави господарсько-правової
відповідальності. Господарські правопорушення.
Види господарсько-правових санкцій та їх
характеристика.
Разом за Розділом 1.
23
Розділ 2. Підприємницьке право: особлива частини.
15
Тема
9.
Контроль
за
здійсненням 2
підприємницької діяльності.
Поняття, види та форми контролю за здійсненням
господарської діяльності. Ревізії та перевірки.
Правовий статус Антимонопольного комітету в
Україні.

1

13, 14

8
-

Тема 6. Право власності. Правовий режим 1
майна суб’єктів господарювання.
Поняття власності та права власності. Зміст
права власності. Підстави набуття та
припинення права власності. Види (форми)
власності.
Тема 7. Господарсько-правові зобов’язання 2
та господарські договори.
Поняття, види та підстави господарських
зобов’язань. Поняття, зміст, види та порядок
укладання господарських договорів. Зміна та
розірвання господарських договорів.
Принципи
виконання
господарських
договорів.
Способи
забезпечення
господарських
зобов’язань: загальна характеристика.

-

Тема
8.
Загальна
характеристика 2
господарсько-правової відповідальності та
господарсько-правових санкцій.
Поняття та підстави господарсько-правової
відповідальності.
Господарські
правопорушення.
Види
господарськоправових санкцій та їх характеристика.
13

-

Тема
9. Контроль
за здійсненням
підприємницької діяльності.
Поняття, види та форми контролю за
здійсненням господарської діяльності. Ревізії
та перевірки.
Правовий статус Антимонопольного комітету
в Україні.

-

1

-

15, 16

Тема
10.
Захист
прав
суб’єктів
підприємництва.
Статус господарських судів в Україні, їх система
і повноваження.
Досудове врегулювання господарських спорів.
Підвідомчість
та
підсудність
справ
господарському суду.
Загальна характеристика позовної давності:
поняття, види, початок перебігу, зупинення,
переривання та відновлення позовної давності.
Розгляд та вирішення справ господарськими
судами.

3

-

16

Тема 11. Загальна характеристика договорів
про передачу майна у власність.
Договори про передачу майна у власність:
поняття, види, характеристика.
Договір купівлі-продажу.
Договір поставки. Договір міни (бартеру).
Договір
контрактації
сільськогосподарської
продукції.
Тема 12. Загальна характеристика договорів
про передачу майна у користування.
Договори про передачу майна у користування:
поняття, види характеристика. Договір оренди,
його види. Лізинг. Договір позички.

2

-

2

-

9
32

-

16

Разом за Розділом 2.
УСЬОГО

Тема
10.
Захист
прав
суб’єктів 1
підприємництва.
Статус господарських судів в Україні, їх
система і повноваження.
Досудове
врегулювання
господарських
спорів.
Підвідомчість
та
підсудність
справ
господарському суду.
Загальна характеристика позовної давності:
поняття, види, початок перебігу, зупинення,
переривання
та
відновлення
позовної
давності.
Розгляд та вирішення справ господарськими
судами.
Тема
11.
Загальна
характеристика 0,5
договорів про передачу майна у власність.
Договори про передачу майна у власність:
поняття, види, характеристика.
Договір купівлі-продажу.
Договір поставки. Договір міни (бартеру).
Договір контрактації сільськогосподарської
продукції.
Тема
12.
Загальна
характеристика 0,5
договорів
про
передачу
майна
у
користування.
Договори про передачу майна у
користування: поняття, види характеристика.
Договір оренди, його види. Лізинг. Договір
позички.
3
16

2

-

-

2
2

3. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи студентів з
комплексом практичних і тестових завдань, питань для самостійної роботи
студентів і тематики рефератів, питання до заліку.
(перелік засобів контролю успішності навчання студентів, які застосовуються: тести, тести на ПК, тощо)

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
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