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І змістовий модуль. 

Загальна частина.  

Особливості правового статусу суб’єктів господарювання 

№ 

п / п 

 

Назва теми 

Години 

Лекції Практичні 

1. Господарська діяльність: поняття та правова 

характеристика. Підприємництво як вид 

господарської діяльності.  

- - 

2. Поняття, метод, система господарського права як 

галузі права, науки та навчальної дисципліни. 

Господарські правовідносини. Джерела 

господарського права. 

2 2 

3. Правові основи державного впливу на економіку 

та господарську діяльність. 

2 - 

4. Загальна характеристика суб’єктів 

господарського права - учасників відносин у 

сфері господарювання. 

2 2 

5. Правове становище підприємств.  2 2 

6. Правове становище господарських товариств. 

Види господарських товариств та їх особливості. 
2 2 

7. Правовий статус кооперативів. - 2 

8. Господарські об’єднання та органи 

господарського керівництва. Правове становище 

інших суб’єктів господарювання. 

2 2 

9. Правовий режим майна суб’єктів 

господарювання.  

- 2 

ІІ змістовий модуль.  

Господарські зобов’язання та договори 

10. Загальні положення про зобов’язання у сфері 

господарювання. 
- 2 

11. Правова характеристика господарських  

договорів (поняття, ознаки, функції, динаміка). 
2 2 



12. Правова характеристика окремих видів договорів 

у сфері господарювання. 
- 2 

13. Основні засади господарсько-правової 

відповідальності 
2 2 

14. Обмеження монополізму та захист суб’єктів 

господарювання від недобросовісної 

конкуренції. 

- - 

15. Правове регулювання цін та ціноутворення. - - 

16. Комерційний розрахунок та банкрутство в 

господарській діяльності. 

2 - 

ІІІ змістовий модуль. 

Спеціальна частина.  

Правове регулювання окремих видів господарської діяльності 

№ 

п / п 

 

Назва теми 

Години 

Лекції Практичні 

17. Правове регулювання біржової діяльності.  2 2 

18. Правове регулювання комерційного 

посередництва у сфері господарювання 

(агентські відносини). 

- - 

19. Правове регулювання фінансової діяльності. 

Посередництво у здійсненні операцій з цінними 

паперами.  

2 2 

20. Інвестиційна діяльність та особливості її 

правового регулювання. 

1 1 

21. Правовий режим іноземних інвестицій. 1 1 

22. Інноваційна діяльність в сфері господарювання. 2 2 

23. Використання у підприємницькій діяльності прав 

інших суб'єктів господарювання (комерційна 

концесія) 

- 2 

24. Загальні засади правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності.  
2 2 

25. Правове регулювання спеціальних режимів 

господарювання. 

2 2 
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