
ГОСПОДАРСЬКЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО

навчальна дисципліна, вивчення 
якої забезпечує майбутніх 

фахівців комплексними знаннями 
норм права, що врегульовують 
сферу господарських відносин



Завданням дисципліни 

“Господарське законодавство” 

є формування:
 знань про: особливості господарського законодавства та

існуючу систему нормативно-правових актів, які
врегульовують господарські правовідносини, а також
про сутність процесів у сфері господарювання, що
визначені у відповідних законодавчих актах;

 вмінь: орієнтуватися в теоретичних засадах та
термінології основних положень господарського
законодавства України; аналізувати норми основних
законодавчих актів даної галузі права; самостійно
аналізувати та використовувати інформацію про
правовідносини у сфері господарювання, які
врегульовуються правовими нормами; складати основні
види нормативно-правових документів; застосовувати
сучасні інформаційні технології при роботі з
нормативно-правовою базою.



ГОСПОДАРСЬКЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО

 Мета дисципліни: надання широких
теоретичних знань і практичних навичок,
пов’язаних із правовим статусом суб’єктів
господарювання та правовим
регулюванням господарської діяльності в
цілому.

 Предмет дисципліни: суспільні
відносини, врегульовані нормами
господарського законодавства.



За результатами вивчення дисципліни 

“Господарське законодавство” 

здобувач вищої освіти повинен знати:

 основні поняття та теоретичні основи господарського 
законодавства України;

 види і форми державного регулювання господарської 
діяльності;

 процедури державної реєстрації суб’єктів 
господарювання та механізми реалізації їх діяльності на 
підставі ліцензування, патентування тощо;

 закономірності досягнення та реалізації законності і 
дисципліни в сфері господарювання;

 теоретичні основи щодо правового титулу майна 
суб’єктів господарювання;

 види господарських договорів, їх істотні умови та 
положення щодо порядку укладання, розірвання, 
внесення змін і доповнень до господарських договорів;

 захист прав та законних інтересів суб’єктів  
господарювання в суді.



За результатами вивчення дисципліни 

“Господарське законодавство” 

здобувач вищої освіти повинен вміти:

 здійснювати аналіз окремих видів правових 
документів (постанови, накази міністерств та 
відомств, нормативні акти органів місцевого 
самоврядування, локальні нормативні акти 
підприємств та організацій), які 
встановлюють норми господарських 
правовідносин;

 розробити або скласти окремі види 
документів (господарський договір, 
претензійний лист, позовну заяву, основні 
положення статуту юридичної особи -
суб’єкта господарювання);

 розв’язувати юридичні ситуаційні завдання.



ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
зміст лекційного курсу

 Тема 1. Поняття та види господарської
діяльності.

 Тема 2. Державне регулювання господарської
діяльності в Україні.

 Тема 3. Суб’єкти господарської діяльності.
 Тема 4. Організація господарської діяльності.
 Тема 5. Припинення господарської діяльності

юридичних та фізичних осіб.
 Тема 6. Правовий режим майна суб’єктів

господарювання.
 Тема 7. Загальні положення про договори у

сфері господарської діяльності.



ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО
зміст лекційного курсу

 Тема 8. Договори про передачу майна у
власність.

 Тема 9. Договори про передачу майна в
користування.

 Тема 10. Договори про виконання робіт та
надання послуг.

 Тема 11. Зобов’язання про спільну діяльність.
Договори про створення юридичної особи.

 Тема 12. Відповідальність за правопорушення у
сфері господарювання.

 Тема 13. Правове регулювання ЗЕД підприємств.
 Тема 14. Захист прав та законних інтересів

суб’єктів господарської діяльності.


