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Вказівки до виконання самостійної роботи студентами 
 
Вища школа має на меті не лише організувати навчальну роботу таким 

чином, щоб студенти опановували обсягом інформації, що дозволяє вільно 
орієнтуватися в професійній сфері, а і розвити в них потребу в самостійному 
поповненні багажу знань, а також виробити вміння опрацьовувати потоки 
інформації, використовувати їх для власного професійного становлення. На 
перший план виходить не стільки засвоєння професійних знань, скільки 
розвинена здатність і бажання в міру необхідності самостійно засвоювати 
інформацію для успішного рішення учбово-пізнавальних, а в наслідку 
професійних завдань. У зв'язку із цим у вузівській практиці зростає роль 
самостійної роботи. 

Самостійна робота займає важливе місце в системі професійної підготовки 
майбутніх юристів та реалізується через систему лекційно-семінарських занять, 
навчальної та виробничої практики й у поза аудиторний час. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 
регламентується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 
та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для 
вивчення конкретної дисципліни.  

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною 
визначають навчальна програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та 
вказівки викладача. 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 
матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

Отже, самостійна робота - це виконання студентами в навчальний та 
позанавчальній час системи різноманітних завдань з метою засвоєння 
професійних знань, умінь і навичок, формування професійного правового 
світогляду, активної професійної позиції й творчого стилю діяльності. 

Метою самостійної роботи – є системне і послідовне засвоєння в повному 
обсязі навчальної програми та формування у студентів самостійності у здобутті і 
поглибленні знань як риси характеру, що сприятиме підвищенню 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці. Також 
метою самостійної роботи є перевірка отриманих знань на практиці, вироблення 
фахових та дослідницьких вмінь та навичок.  

Узагальненими завданнями самостійної роботи можуть бути: засвоєння 
певних знань, умінь, навичок; закріплення та систематизація набутих знань; 
застосування набутих знань при вирішенні практичних завдань та виконанні 
творчих робіт; виявлення прогалин у системі знань із предмета та ліквідації їх.  

Якщо ж їх більш конкретизувати, то можна сказати, що послідовне та 
повне виконання самостійної роботи ставить перед собою такі завдання:  

1) оволодіння професійними знаннями, що становлять основу правових 
поглядів і переконань, професійного кругозору й інформаційно-інтелектуального 
багажу юриста; 



2) закріплення професійних умінь і навичок у ході самостійного виконання 
завдань, що забезпечують відпрацьовування оптимальних способів пізнавальної 
діяльності й юридичної техніки студентів; 

3) розвиток самостійного професійного мислення й способів діяльності за 
рахунок виконання індивідуальних теоретичних і практичних завдань, що 
моделюють дії майбутніх юристів в обстановці професійного вибору й творчого 
рішення різних завдань; 

4) формування творчого підходу до виконання функцій юриста за 
допомогою диференціації й індивідуалізації завдань для самостійної роботи з 
урахуванням професійних інтересів, можливостей, особистісних здібностей і 
професійно-ціннісних орієнтацій студентів; 

5) поглиблення й закріплення професійно значимих властивостей і якостей 
особистості в процесі самостійної пізнавальної діяльності, що виступають 
показниками професіоналізму випускників вищої школи; 

6) прилучення майбутніх юристів до творчого використання в практичній, 
професійній діяльності прогресивних наукових ідей і передового правового 
досвіду; 

7) розвиток здатності до інноваційної діяльності.  
Самостійна робота студентів виконує певні функції. До основних функцій 

самостійної роботи відносяться такі як:  
1) пізнавальна – полягає у засвоєнні студентом знань з дисципліни;   
2) самостійна – полягає у формуванні вмінь та навиків, самостійного їх 

оновлення та творчого застосування; 
3) прогностична – полягає у вмінні студента вчасно передбачати та 

оцінювати можливий результат, або і саме виконання завдання;  
4) коригуючи – полягає у вмінні студента вчасно коригувати свою 

діяльність; 
5) виховна – полягає у формуванні самостійності як риси характеру. 
Самостійна робота дає можливість студенту працювати без поспіху, не 

боячись негативної оцінки товаришів чи викладача, а також обирати 
оптимальний темп роботи та умови її виконання. 

Самостійну робота студента забезпечує система навчально-методичних 
засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: 
підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, 
практикум, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо. 

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 
дисципліни студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого навчального 
закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в 
домашніх умовах. 

Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 
навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, 
виносять на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 
студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять.  

При виконанні самостійної роботи студенти можуть виконувати 
різноманітні завдання. Проте для того, щоб самостійна робота була 



результативною завдання відведенні для самостійної роботи повинні 
відповідати таким вимогам:  

1) Професійна результативність — формулювання завдання, яке має 
гарантувати формування хоча б одного професійного вміння в термінах та 
поняттях майбутньої спеціальності студента. 

2) Продуктивність — передбачає отримання квазіпрофесійного продукту 
навчальної самостійної праці студента після завершення всіх дій з вирішення 
цього завдання. 

3) Конструктивність — наявність визначеної структури завдання-задачі 
(мета, вихідні дані, умови, що їх зв’язують). 

4) Когнітивність — перевага розумових дій над психомоторикою в процесі 
вирішення завдання. 

5) Самостійність — переважна кількість дій студента має бути 
самостійною, що забезпечується переліком вихідних даних, умовами завдання та 
необхідністю отримання різноманітних квазіпрофесійних продуктів.  

Види завдань для самостійної роботи студентів залежать від 
особливостей курсу або спецкурсу. Це можуть бути:  

1) написання рефератів, доповідей, ессе; 
2) надання правового аналізу (характеристики) нормативного акту; 
3) розв’язання задач, вирішення ситуацій;  
4) складання задач, ситуацій; 
5) складання тестів, кросвордів по темі; 
6) складання схем, таблиць, плакатів;  
7) створення презентацій; 
8) складання різноманітних документів; 
9) конспектування, тезисне відтворення певної інформації; 
10) складання сценарію та проведення ділової гри.  
Завдання самостійної роботи студенти можуть виконувати індивідуально 

або групою по 2-5 осіб. У діловій грі повинна бути задіяна максимальна кількість 
студентів.  

Самостійну роботу студентів організовує викладач через систему 
домашніх завдань, виконання яких оцінюється викладачем, і ця оцінка 
входить до семестрової оцінки студента. 

До критеріїв оцінки результатів самостійної роботи відносять: 
1) глибокі, міцні знання по досліджуваній дисципліні; 
2) уміння застосовувати теоретичні положення в рішенні практичних 

завдань; 
3) самостійне, творче мислення; 
4) уміння працювати з літературою, бачити проблему, знаходити 

оптимальні шляхи й способи її рішення, робити узагальнення й висновки по 
вивченому матеріалу; 

5) навички самостійного аналізу правових ситуацій і рішення правових 
завдань; 

6) прояв професійної самостійності й пізнавальної активності при 
виконанні завдань; 



7) оволодіння методами вивчення й впровадження прогресивних ідей і 
передового досвіду в практичну діяльність. 

 
Метою самостійної роботи студентів є закріплення здобутих ними під час 

спілкування з викладачем в аудиторії теоретичних та практичних положень 

дисципліни та перевірка викладачем рівня знань студентів. Самостійна робота 

студентів передбачає вивчення ними самостійно питань, які виносяться на 

самостійне опрацювання, шляхом конспектування, написання доповідей, 

рефератів, есе, розв’язування чи складання задач, складання тестів, кросвордів, 

схем, таблиць, плакатів, складання чи заповнення процесуальних документів, 

складання правового аналізу (характеристики) нормативного акту, створення 

презентацій, складання сценарію ділової гри. 

 Під час самостійної роботи студент працює з рекомендованою викладачем 

літературою, нормативною базою. 
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Тематичний план самостійної роботи студентів  
з дисципліни «Господарське право»  

для студентів спеціальності «Правознавство» 
 

Кількість годин № 
п/п 

Назва теми  
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Тема 1. Основні поняття господарського права. Господарська 
діяльність 

1 3 

2 Тема 2. Суб’єкти господарювання: загальні поняття 1 3 
3 Тема 3. Правове становище підприємств 1 3 
4 Тема 4. Правове становище господарських товариств 1 3 
5 Тема 5. Об’єднання підприємств 2 3 
6 Тема 6. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливості 

статусу інших суб’єктів господарювання 
2 3 

7 Тема 7. Загальні засади майнових відносин в сфері 
господарювання 

2 3 

8 Тема 8.  Правовий режим цінних паперів у господарській 
діяльності 

1 3 

9 Тема 9. Загальні засади щодо господарських зобов’язань 1 3 
10 Тема 10. Господарські договори 2 3 
11 Тема 11. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання  2 3 
12  Тема 12. Правове регулювання банкрутства 2 3 
13 Тема 13. Основні засади господарсько-правової 

відповідальності 
1 3 

14 Тема 14. Відповідальність суб’єктів господарювання за 
порушення антимонопольно-конкурентного законодавства 

2 3 

15 Тема 15. Загальні умови визначення особливостей регулювання 
господарських відносин 

2 4 

16 Тема 16. Особливості правового регулювання господарсько-
торговельної діяльності 

2 6 

17 Тема 17. Правове регулювання комерційного посередництва у 
сфері господарювання  

2 4 

18 Тема 18. Правове регулювання перевезення вантажів 1 4 
19 Тема 19. Правове регулювання капітального будівництва 1 5 
20 Тема 20. Правове регулювання інноваційної діяльності 1 4 
21 Тема 21. Особливості правового регулювання фінансової 

діяльності 
2 6 

22 Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії 1 4 
23 Тема 23. Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 
1 5 

24 Тема 24. Правовий режим іноземного інвестування 2 5 
25 Тема 25. Спеціальні режими господарювання 2 5 

Всього 38 94 
 
 
 
 
 



Тематика самостійної роботи з дисципліни «Господарське право»  
для студентів спеціальності «Правознавство» 

 
Тема 1. Основні поняття господарського права. Господарська 

діяльність 
Завдання: ознайомитися з літературою та: 
1. Законспектувати такі питання: 
1.1. Господарське законодавство  
1. 2. Державне регулювання господарської діяльності  
1.3. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності 

(законспектувати) 
2. Зробити правовий аналіз (охарактеризувати) ЗУ «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності» 
 
Тема 2. Суб’єкти господарювання: загальні поняття 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців»  
2. Законспектувати такі питання: 
2.1. Повноваження державного реєстратора 
2.2. Документи, які подаються для реєстрації юридичної особи, як суб’єкта 

господарювання 
2.3. Відомості, які заносяться до Єдиного державного реєстру стосовно 

реєстрації юридичної особи, як суб’єкта господарювання 
2.4. Опис свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, як суб’єкта 

господарювання 
2.5. Документи, які подаються для реєстрації фізичної особи, як суб’єкта 

господарювання 
2.6. Відомості, які заносяться до Єдиного державного реєстру стосовно 

реєстрації фізичної особи – підприємця  
2.7. Опис свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця 

, як суб’єкта господарювання 
2.8. Випадки та порядок перереєстрації суб’єкта господарювання 
2.9. Реєстрація припинення діяльності суб’єкта господарювання 
 
Тема 3. Правове становище підприємств 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Законспектувати такі питання: 
1.1. Підприємства державної форми власності: а) державне унітарне 

підприємство; б) державне комерційне підприємство; в) казенне підприємство 
1.2. Підприємства комунальної форми власності (комунальне унітарне 

підприємство) 
1.3. Підприємства колективної форми власності: а) виробничі кооперативи; 

б) підприємства споживчої кооперації; в) підприємства громадських та 
релігійних організацій 



1.4. Приватне підприємство 
1.5. Фермерське підприємство 
1.6. Орендне підприємство 
1.7. Підприємство з іноземними інвестиціями 
1.8. Іноземне підприємство 
2. Скласти, на вибір студента, по кожному виду підприємства (їх в 

попередньому завданні зазначено 12 видів) або задачу (обов’язково з розв’язком 
і з посиланням на н.п.а.), або тести (не менше 7 тестових запитань), або кросворд 
(не менше 10 запитань), або таблицю (розгорнуту, повну з максимальним 
висвітленням правового становища даного підприємства) 

 
Тема 4. Правовий статус господарських товариств 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про господарські товариства», ЗУ «Про 

акціонерні товариства»  
2. Розглянути та законспектувати: 
2.1. Правове становище господарських товариств (акціонерного 

товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю, повного товариства, командитного товариства)  

2.2. Припинення діяльності господарського товариства 
3. Скласти таблиці та тести (по 10 тестових завдань по кожному з видів 

господарських товариств), або таблиці та задачі (по 2 задачі з розв’язком по 
кожному виду господарських товариств) по кожному виду господарського 
товариства 

4. Зробити порівняльну таблицю видів господарських товариств за такими 
критеріями: засновники та учасники, розмір статутного капіталу та порядок і 
строк його формування, установчі документи, органи управління (вищий, 
наглядовий, виконавчий), відповідальність учасників за борги товариства та інші 
критерії за вибором студента  

 
Тема 5. Об’єднання підприємств 
Завдання: Тема вивчається самостійно тому потрібно:  
1. Опрацювати літературу, зокрема ЦК та ГК України, ЗУ «Про холдингові 

компанії в Україні», навчальну літературу та законспектувати визначені питання: 
1.1. Поняття та види об’єднання підприємств  
1.2. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств 
1.3. Управління об’єднанням підприємств та майнові відносини в ньому 
1.4. Правове становище учасника об’єднання підприємств 
1.5. Припинення об’єднання підприємств 
1.6. Асоційовані підприємства 
1.7. Холдингові компанії 
2. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» 
3. Зробити порівняльний аналіз, у вигляді таблиці, правового становища 

всіх організаційно-правових форм об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, 
консорціумів, концернів) 



 
Тема 6. Громадянин як суб’єкт господарювання. Особливості статусу 

інших суб’єктів господарювання  
Завдання: Тема вивчається самостійно тому потрібно:  
1. Опрацювати літературу, зокрема ЦК та ГК України, ЗУ «Про особисте 

селянське господарство», «Про кредитні спілки», «Про благодійну діяльність та 
благодійні організації», Положення про Реєстр неприбуткових установ та 
організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 
№ 37, навчальну літературу та законспектувати визначені питання: 

1.1. Громадяни у сфері господарювання 
1.2. Особисте селянське господарство 
1.3.Кредитні спілки у сфері господарювання 
1.4. Благодійні та інші неприбуткові організації у сфері господарювання 
2. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про особисте селянське господарство», 

«Про кредитні спілки», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», 
Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37 

3. Скласти, на вибір студента, по кожному питанню або таблиці та 2 задачі 
з розв’язком, або таблиці та тести (по 10 тестових завдань) 

 
Тема 7. Загальні засади майнових відносин в сфері господарювання 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про приватизацію державного майна», 

«Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»  
2. Законспектувати такі питання: 
2.1. Особливості правового режиму публічних форм власності (право 

державної власності на засоби виробництва; право комунальної власності на 
засоби виробництва)  

2.2 Правові засади приватизації державного та комунального майна  
2.3. Право приватно-колективної власності (право колективної власності на 

засоби виробництва та форми його реалізації; право приватної власності на 
засоби виробництва та форми його реалізації) 

2.4. Особливості використання природних ресурсів у сфері 
господарювання 

2.5. Особливості використання прав інтелектуальної власності у сфері 
господарювання 

2.6. Загальні засади здійснення корпоративних прав  
3. Скласти таблиці по приватизації державного та комунального майна 
4. Скласти по 2 задачі з розв’язком по кожному питанню, визначеному в п. 

2 самостійної роботи 
5. Скласти порівняльну таблицю повноважень суб’єкта при користуванні 

майном на праві власності та правовими титулами похідними від права власності 
 
 
 



Тема 8. Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок»  
2. Скласти тести по кожному виду цінних паперів по 5 тестових завдань 
3. Скласти 2 задачі з обов’язковим їх розв’язком  
4. Скласти таблиці або створити презентацію по темі або по окремій групі 

чи виду цінних паперів 
 
Тема 9. Загальні засади щодо господарських зобов’язань 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Законспектувати забезпечення виконання господарських зобов’язань 
2. Скласти на вибір студента або тести (20 тестових завдань), або 4 задачі з 

їх розв’язком, або кросворд (не менше 15 запитань) 
 
Тема 10. Господарські договори 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Законспектувати: 
1.1. Особливості укладання окремих видів господарських договорів 

(попереднього договору, договору за державним замовленням, договорів на 
основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів, договорів 
на біржах, ярмарках та публічних торгах, організаційно-господарських 
договорів, договорів за рішенням суду) 

1.2. Забезпечення належного виконання господарських договорів 
2. Зробити характеристику таких груп договорів: 
2.1. Договори на реалізацію майна 
2.2. Договори на користування чужим майном 
2.3. Підрядні договори 
2.4. Транспортні договори 
3. Скласти або 3 задачі з їх розв’язком або 15 тестових завдань по темі 
 
Тема 11. Ціни та ціноутворення у сфері господарювання  
Завдання: Тема виноситься на самостійне опрацювання тому потрібно:  
1. Ознайомитися з літературою, а зокрема ГК України та ЗУ «Про ціни і 

ціноутворення», навчальну літературу 
2. Зробити правовий аналіз (характеристику) ЗУ «Про ціни і 

ціноутворення»  
3. Законспектувати визначенні питання 
 
Тема 12. Правове регулювання банкрутства 
Завдання: Тема вивчається самостійно, тому потрібно:  
1. Опрацювати джерела, зокрема ГК України та ЗУ «Про відновлення 

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом», навчальну 
літературу та законспектувати такі питання: 

1.1. Поняття банкрутства та учасники провадження у справі про 
банкрутство 



1.2. Стадії провадження у справі про банкрутство 
1.3. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство 
1.4. Правове становище державного органу з питань банкрутства 
2. Зробити правовий аналіз (характеристику) ЗУ «Про відновлення 

платоспроможності боржника та визнання його банкрутом» 
3. Законспектувати визначені питання 
4. На вибір студента або скласти тести (30 тестових завдань), або задачі (5 

задач з розв’язком), або скласти таблиці та кросворд (не менше 10 запитань) по 
темі 

 
Тема 13. Основні засади господарсько-правової відповідальності 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Детально розглянути та при бажанні законспектувати особливості 

застосування таких санкцій як відшкодування збитків, штрафних (неустойки), 
оперативно-господарських, адміністративно-господарських, конфіскації, 
планово-госпрозрахункових. 

2. Скласти 3 задачі (з їх розв’язком) по темі 
     
Тема 14. Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Опрацювати джерела, зокрема ГК України, ЗУ «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про 
захист економічної конкуренції», «Про природні монополії», навчальну 
літературу 

2. Зробити правовий аналіз (характеристику) ЗУ «Про захист від 
недобросовісної конкуренції», «Про Антимонопольний комітет України», «Про 
захист економічної конкуренції», «Про природні монополії» 

3. Розглянути та законспектувати такі питання:  
3.1. Поняття економічної конкуренції, недобросовісної конкуренції та 

монополістичних порушень 
3.2. Види відповідальності за порушення у сфері економічної конкуренції 
3.3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання 
3.4. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції 
3.5. Правове становище антимонопольних органів 
3.6.  Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств  
4. Більш детальніше розглянути види порушень законодавства у сфері 

економічної конкуренції та види відповідальності за такі порушення та при 
бажанні законспектувати 

5. Скласти на вибір студента або тести (30 тестових завдань), або задачі (5 
задач з обов’язковим їх розв’язком) 

6. Створити презентацію, або скласти таблиці, або написати реферат на 
одну із тем: «Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств», 
«Рейдерство: історія виникнення та розвитку в теперішній час», «Рейдерство в 



Україні», «Як боротись з рейдерством», «Правові засади протидії протиправному 
поглинанню та захопленню підприємств» 

   
Тема 15. Загальні умови визначення особливостей регулювання 

господарських відносин 
Завдання: Тема вивчається самостійно, тому потрібно:  
1. Опрацювати відповідні джерела, зокрема ГК України, Державний 

класифікатор ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», 
затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного 
регулювання та споживчої політики від 29 листопада 2010 року N 530, навчальну 
літературу 

2. Законспектувати визначені питання: 
1. Загальні умови визначення особливості регулювання господарських 

відносин 
2. Види господарської діяльності та їх класифікація відповідно до виду 

економічної діяльності 
3. Галузі народного господарства та галузі сфери матеріального та 

нематеріального виробництва 
3. Зробити опис та охарактеризувати Державний класифікатор ДК 009:2010 

«Класифікація видів економічної діяльності», затверджено наказом Державного 
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 
листопада 2010 року N 530 

 
Тема 16. Особливості правового регулювання господарсько-

торговельної діяльності 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Здійснити правовий аналіз (охарактеризувати) Міжнародні правила 

щодо тлумачення термінів «Інкотермс», ЗУ «Про державне замовлення для 
задоволення пріоритетних державних потреб», «Про державний матеріальних 
резерв», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про товарну 
біржу», «Про оренду державного та комунального майна», «Про фінансовий 
лізинг», «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 
зовнішньоекономічної діяльності», «Про зерно та ринок зерна в Україні», «Про 
сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва», Правил 
користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної 
комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 р. № 28, 
Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.1995 
р № 629    

2. Розглянути та законспектувати: 
2.1. Поняття стандарту та його види 
2.2. Поняття недоліку та  види гарантійних строків 
2.3. Правила біржової торгівлі; 
2.4. Бартер (міна) у сфері господарювання 
2.5. Зберігання у товарному складі 
3. Здійснити порівняння оренди та лізингу та скласти порівняльну таблицю 



 
Примітка: перелік питань на самостійне опрацювання може змінюватися; 

викладач може вказувати додаткові завдання. 
 
Тема 17. Правове регулювання комерційного посередництва у сфері 

господарювання 
Завдання: Тема вивчається самостійно, тому потрібно:  
1. Опрацювати джерела, зокрема ЦК, ГК України, навчальну літературу 
2. Законспектувати визначені питання: 
2.1. Поняття та ознаки комерційного посередництва 
2.2. Агентські відносини: поняття, види, підстави виникнення 
2.3. Права та обов’язки комерційного агента 
2.4. Агентський договір 
 
Тема 18. Правове регулювання перевезення вантажів 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Опрацювати джерела, зокрема ЦК, ГК, Повітряний кодекс України, ЗУ 

«Про транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний 
транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про трубопровідний 
транспорт» 

2. Охарактеризувати (письмово) договір перевезення вантажу, договір 
перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні, договір транспортного 
експедирування;  

3. Законспектувати такі питання: 
3.1. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу та за 

втрату, нестачу, пошкодження вантажу 
3.2. Порядок вирішення спорів щодо перевезень 
4. Скласти, на вибір студента, або 2 задачі (з розв’язком), або тести (10 

тестових завдань)  
 
Тема 19. Правове регулювання капітального будівництва 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Охарактеризувати (письмово) договір підряду на капітальне 

будівництво, договір підряду на проведення проектних і досліджу вальних робіт 
2. Законспектувати такі питання: 
2.1 Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва 
2.2. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва 
3. Охарактеризувати (письмово) будівельне законодавство 
4. Скласти, на вибір студента, або 2 задачі (з розв’язком), або тести (10 

тестових завдань)  
 
Тема 20. Правове регулювання інноваційної діяльності 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз (характеристику) ЗУ «Про інноваційну 

діяльність» 



2. Законспектувати такі питання: 
2.1. Державне регулювання інноваційної діяльності 
2.2. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції 
3. Охарактеризувати (письмово) учасників інноваційних відносин: 

суб’єктів інноваційної діяльності; органів (організацій), наділених управлінсько-
контрольними повноваженнями у сфері інноваційної діяльності; осіб, що 
належать до інноваційної інфраструктури; споживачів інноваційної продукції. 

 
Тема 21. Особливості правового регулювання фінансової діяльності 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз (охарактеризувати) ЗУ «Про банки і банківську 

діяльність», «Про страхування», «Про аудиторську діяльність»   
2. Законспектувати такі питання: 
2.1. Правове становище державних та кооперативних банків 
2.2. Поняття та види банківських операцій 
2.3. Банківські рахунки 
2.4. Поняття, форми та види банківського кредиту 
2.5. Правове становище фондової біржі  
2.6. Правове становище Аудиторської палати України 
3. Охарактеризувати (письмово) договір страхування 
4. Скласти по одній задачі з питань 2-5 включно 
 
Тема 22. Правове регулювання комерційної концесії 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Законспектувати такі питання: 
1.1. Система законодавства про комерційну концесію 
1.2. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення право 

володільця 
2. Охарактеризувати (письмово) договір комерційної концесії 
 
Тема 23. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»  
2. Законспектувати такі питання: 
2.1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
2.2. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності 
2.3. Зовнішньоекономічний договір (контракт) 
 
Тема 24. Правовий режим іноземного інвестування 
Завдання: Тема вивчається самостійно, тому потрібно:  
1. Опрацювати джерела, зокрема ГК України та ЗУ «Про режим іноземного 

інвестування», навчальну літературу  
2. Зробити правовий аналіз (охарактеризувати) ЗУ «Про режим іноземного 

інвестування»  
3. Законспектувати визначені питання: 



3.1. Поняття та види іноземних інвестицій 
3.2. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування 
3.3. Форми здійснення іноземних інвестицій 
3.4. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні 
 
Тема 25. Спеціальні режими господарювання 
Завдання: ознайомитися з літературою та:  
1. Зробити правовий аналіз (охарактеризувати) ЗУ «Про загальні засади 

створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон», «Про 
концесії» 

2. Розглянути та законспектувати такі питання: 
2.1. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами 
2.2. Правовий режим господарювання у виключній (морській) економічній 

зоні України 
2.3. Прикордонний режим господарської діяльності 
2.4. Правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах 
2.5. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного 

господарства 
2.6. Спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного 

стану, надзвичайної екологічної ситуації 
2.7. Правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи 

 

Для комплексного опрацювання навчальної дисципліни пропонуються такі 

форми самостійної роботи: 

1) творчі форми самостійної роботи наукового спрямування: написання 

реферату, доповіді, складання правового аналізу, написання наукових статей 

тощо; 

2) творчі форми самостійної роботи конкретного спрямування: 

розв’язання задач, вирішення ситуацій, складання задач, тестів, кросвордів, схем, 

таблиць та плакатів по питанням чи темам навчальної дисципліни, створення 

презентацій, складання різноманітних документів тощо; 

3) інші форми творчого опрацювання матеріалу: складання сценарію та 

проведення ділової гри тощо. 

Для виконання завдання, яке виноситься на самостійну роботу, студент 

повинен опрацювати рекомендовану літературу та нормативно-правові акти. 

Результати виконання самостійної роботи для перевірки подаються у 

визначеній формі.  

Виконання самостійної роботи студентами систематично перевіряється 

викладачем. Виконана самостійна робота оцінюється, оцінка виставляється в 

журнал та враховується при виставленні підсумкової оцінки за семестр.  

Завдання, які виносяться на самостійну роботу, як правило включаються 

до переліку питань, які обговорюються на семінарському чи практичному 

занятті. А також включаються до питань, які виносяться на підсумковий 

контроль (залік чи іспит).  

Самостійна робота, незалежно від виду та форми, виконується українською 

мовою. 

 
 
 
 
 
 



Правовий аналіз (характеристика) нормативно-правового акту 
Правовий аналіз нормативно-правового акту – це своєрідний опис 

нормативно-правового акту з елементами його анотації та надання йому 
характеристики. 

Вимоги до оформлення правового аналізу. 
Правовий аналіз подається у письмовій формі, виконаний рукописним 

способом чи за допомогою комп’ютерної техніки на аркушах формату А – 4  
(210 х 297). 

Правовий аналіз друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 
(допускається 12 кегель); вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал 
«Полуторний» (при 14 кеглі) або «Одинарний» (при 12 кеглі); абзацний відступ – 
п’ять знаків (1,25 см); верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см., праве – 1 см.  Абзацний 
відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Правовий аналіз повинен містити таку інформацію: 
1) назву нормативно-правового акту та його вид; 
2) дату прийняття та дату набрання чинності; 
3) чи вносилися зміни до нього, якщо так то в якій кількості, коли перші 

зміни відбулися та останні; 
4) мета та завдання нормативно-правового акту (для чого було його 

прийнято); 
5) які правовідносини регулює нормативно-правовий акт чи в якій сфері 

суспільного життя він застосовується; 
6) загальним чи спеціальним нормативно-правовим актом він являється; 
7) з яких структурних частин складається нормативно-правовий акт; 
8) короткий зміст (анотація) структурних частин нормативно-правового 

акту; 
9) чи породжує він колізії, чи містить прогалини; 
10) чи вирішує поставлені перед ним питання, яке значення він має для 

держави та громадян України; 
11) які нормативно-правові акти втратили чинність з його прийняттям;  
12) яка посадова особа його підписала. 
 

Опис (характеристика) документа 
Вимоги до оформлення опису (характеристики) документа 
Опис (характеристика) документа подається в письмовій формі, виконаний 

рукописним способом чи за допомогою комп’ютерної техніки на аркушах 
формату А – 4  (210 х 297). 

Опис (характеристика) друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем 
(допускається 12 кегель); вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал 
«Полуторний» (при 14 кеглі) або «Одинарний» (при 12 кеглі); абзацний відступ – 
п’ять знаків (1,25 см); верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см., праве – 1 см.  Абзацний 
відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Опис (характеристика) повинен містити таку інформацію: 
1) вид та назву документа;  



2) спосіб його створення та його форма; 
3) опис його основних реквізитів; 
4) з яких частин (структурних елементів) складається документ та їх опис; 
5) нормативно-правові акти відповідно до яких даний документ 

складається; 
6) які вимоги до нього висуваються; 
7) чи потребує він нотаріального посвідчення, чи закріплюється печатками 

сторін; 
8) для чого використовується даний документ, які правовідносини він 

регулює та в якій сфері суспільного життя; 
9) коли документ набирає чинності; 
10) в яких випадках документ може бути визнаний недійсним 

(нелегітимним); 
11) зауваження до документа, власне ставлення студента до нього та 

можливі рекомендації до його вдосконалення 
 

Складання задач (ситуацій) 
Для того щоб скласти задачу (правову ситуацію) необхідно виконати 

такі дії:  
1) уважно прочитати матеріал теми по якій потрібно скласти задачу. При 

цьому слід ознайомитися не лише з лекційним матеріалом, а і з рекомендованою 
викладачем літературою, нормативно-правовими актами; 

2) визначити моменти в яких обов’язкова категоричність, наприклад, чітко 
встановлений строк звернення до суду чи державного органу, встановлений 
чіткий перелік документів, які необхідні при зверненні до державного органу, 
чітко встановлена форма чи порядок звернення; вимоги до особи, яка бажає 
займатися певним видом діяльності чи зайняти певну посаду тощо; 

3) описати як життєву ситуацію навмисно прибравши один із обов’язкових 
елементів, або перекрутивши інформацію; 

4) сформулювати основне та додаткові питання на які потрібно дати 
відповідь для вирішення даної ситуації. 

Вимоги до оформлення складеної задачі  
Складена самостійно задача та її розв’язок на перевірку подаються у 

письмовому вигляді. Можуть бути виконані рукописним способом або за 
допомогою комп’ютерної техніки на окремому аркуші формату А 4.   

Задача друкується шрифтом Times New Roman, 12 кеглем; вирівнювання – 
«За шириною»; міжрядковий інтервал «Одинарний»; абзацний відступ – п’ять 
знаків (1,25 см); верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см., праве – 1 см.  Абзацний 
відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

 
 
 
 
 



Складання тестів 
Складаючи тести слід пам’ятати, що основними елементами тестового 

завдання є: 
1) інструкція 
Інструкція – визначає, що слід робити, тому хто вирішує тести. Інструкція 

повинна бути сформульована коротко, чітко і зрозуміло, наприклад, у таких 
формах: «Відзначити правильну відповідь»; «Дайте вірну відповідь»; 
«Визначте…» тощо. Форма інструкції повинна відповідати формі завдання. 

2) завдання (умова тестового завдання) 
Умова –описує певну проблему і ставить завдання перед тим хто вирішує 

тест. 
3) варіанти відповідей 
4) критерії оцінювання 
Критерії оцінювання являють собою вказівку на кількість балів, які 

нараховуються за кожну вірну відповідь та загальну кількість балів, а також 
методику переведення набраних балів в оцінку за 4-бальною системою (2, 3, 4, 
5).  

Вимоги до тестових завдань: 
1) умова тестового запитання повинна бути чітко та зрозуміло сформована; 
2) потрібно підібрати чотири варіанти відповідей, з яких лише один буде 

вірним; 
3) всі тестові завдання повинні бути виконані за вказаною темою або 

стосуватися вказаного питання; 
4) тестові завдання повинні бути виконані у кількості, яку зазначив 

викладач; 
5) вірні відповіді на тестові запитання подаються на окремому аркуші, в 

самих тестах вірна відповідь не виділяється. 
Вимоги до оформлення тестових завдань 
Складенні тестові завдання подаються для перевірки у письмовій формі. 

Тестові завдання можуть бути виконані рукописним способом, або за допомогою 
комп’ютерної техніки на окремому аркуші формату А 4.   

Тестові завдання друкуються шрифтом Times New Roman, 12 кеглем; 
вирівнювання – «За шириною»; міжрядковий інтервал «Одинарний»; абзацний 
відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см., праве – 1 см. 
 Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти 
знакам (1,25 см). 

Структура тестового завдання:  
1) титульний аркуш, який повинен містити інформацію про навчальний 

заклад, дисципліну та тему по яких складалися тести, про студента, який їх 
складав та викладача, який їх перевірятиме, рік та місто; 

2) самі тестові завдання; 
3) вірні відповіді (ключі до тестів); 
4) критерії оцінювання. 
Кількість тестових завдань, які студент повинен скласти визначається по 

кожній окремій темі чи питанню, які виносяться на самостійне опрацювання. 



Складання кросвордів 
Основні вимоги до складання кросвордів: 
1) кросворди повинні містити терміни з визначеної теми; 
2) слова, які потрібно розгадати повинні щільно та компактно 

розташовуватися; 
3) слова повинні писатися правильно з дотриманням всіх граматичних 

вимог; 
4) не варто застосовувати слова, які пишуться через дефіс; 
5) абревіатури використовуються лише загальноприйняті. 
Також слід пам’ятати, що складений вами кросворд повинен виглядати 

гарно, компактно, не розповзатися на весь аркуш та бути комфортним для 
сприйняття.  

Кількість слів, може задаватися викладачем по кожній конкретній темі 
різна.  

Структура кросворду: 
1) титульний аркуш, який повинен містити інформацію про навчальний 

заклад, дисципліну та тему по яких складався кросворд, про студента, який його 
складав та викладача, який його перевірятиме, рік та місто; 

2) сам кросворд (клітинки, в які потрібно вписати вірну відповідь); 
3) запитання; 
4) вірні відповіді 
5) список використаних джерел 
Вимоги до оформлення кросвордів 
Складений кросворд на перевірку подається у письмовому вигляді та може 

бути створений рукописним способом, або за допомогою комп’ютерної техніки 
на окремому аркуші формату А 4.  

 
Складання схем, таблиць та плакатів 
Схеми чи таблиці – це схематичне відображення опрацьованого матеріалу. 
Перед тим як приступити до створення схем (таблиць)  слід детально та в 

повному обсязі опрацювати матеріал. Створення схем (таблиць) дозволяє 
студентам краще запам’ятовувати матеріал, оскільки тут спрацьовуватиме зорова 
пам'ять, виділяти з великого обсягу інформації лише саме головне.  

При створенні схем (таблиць) слід уникати відтворення великих обсягів 
матеріалу в одному зображенні (квадратику, кружечку тощо). Великою 
помилкою вважається звичайне копіювання тексту та введення його в рамочку, 
такі схеми (таблиці) оцінюються негативно.  

При створенні схем (таблиць) інформація повинна подаватися у короткій, 
тезисній формі. 

Вимоги до оформлення таблиць та схем 
Таблиці та схеми для перевірки подаються у письмовій формі та можуть 

бути виконані рукописним способом, або за допомогою комп’ютерної техніки на 
окремому аркуші формату А 4. вони обов’язково повинні мати титульний аркуш 
із зазначенням інформації про навчальний заклад, дисципліну та тему по яких 



вони складаються, про студента, який їх складав та викладача, який їх 
перевірятиме, рік та місто. 

  
Створення презентацій 
Рекомендації по створенню презентації: 
1) кожен слайд має відображати одну думку. 
2) текст має складатися з коротких слів та простих речень. 
3) рядок має містити 6-8 слів. 
4) всього на слайді має бути 6-8 рядків. 
5) загальна кількість слів не повинна перевищувати 50. 
6) дієслова мають бути в одній часовій формі. 
7) заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні 

положення слайду. 
8) у заголовках мають бути і великі, і малі літери. 
9) слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише 

створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації. 
10) кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних 

на одному слайді має бути не більше чотирьох. 
11) підписи до ілюстрації розміщуються під нею, а не над нею. 
12) усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі 
Презентація для перевірки подається на електронному носії 
 
Складання конспекту, тезисне відтворення певної інформації 
При конспектуванні слід дотримуватися таких правил: 
1) перед тим, як розпочати роботу над створенням конспекту, потрібно 

опрацювати необхідну літературу та визначити, які і в якій кількості (якщо це 
допустимо) джерела ви використовуватимете; 

2) конспект є коротким, проте точним викладом тексту; 
3) потрібно робити посилання на використанні вами джерела; 
4) конспект повинен мати план за яким і буде розкриватися його зміст; 
5) слід обрати, який із видів конспекту ви складатимете (якщо його чітко 

не вказав викладач): плановий, текстуальний, довільний, тематичний, опорний, 
схематичний, зведений чи вибірковий; 

6) під час складання конспекту можна використовувати різноманітні 
плани, схеми, таблиці; виділяти ключові слова іншим кольором чи 
підкресленням; 

7) слід обрати тип запису, який ви використовуватимете при складанні 
конспекту: план, тези, цитування, виписки чи помітки; 

8) цитати беруться в лапки і обов’язково здійснюється посилання на 
джерело, з якого вони беруться; 

9) при складанні тез не слід використовувати приклади чи цитати; 
10) за обсягом конспект повинен бути не більший ніж 1/3 первинного 

тексту; 
11) використовувати слід лише вірну інформацію та чинне законодавство; 
12) варто складати такий конспект, який стане вам в нагоді. 



Структура конспекту: 
1) титульний аркуш (якщо конспект подається не в робочому зошиті), який 

містить інформацію про навчальний заклад в якому навчається студент, 
дисципліну та тему за якими створювався конспект, студента, що його виконав 
(його ПІБ, курс та група), викладача, що його перевірятиме (ПІБ), місто та рік; 

2) план; 
3) виклад матеріалу; 
4) список використаних джерел 
Вимоги до оформлення конспекту  
Як правило, на виконання самостійної роботи студенти заводять окремий 

зошит, або виконують її в зошиті в який вони записують лекції (в такому разі 
самостійна робота повинна виділятися записом «Самостійна робота»). 

Зошит в якому здійснюється конспектування винесених на самостійне 
опрацювання тем чи окремих питань, повинен бути підписаний та вестися 
охайно. Зошит з самостійною роботою періодично подається викладачеві для 
перевірки її виконання та оцінювання роботи студента.  

 
 
 
 


