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Тематичний план семінарських занять з дисципліни «Господарське 
право» для студентів спеціальності «Правознавство» 

 
 

Кількість годин № 
п/п 

Назва теми 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Основні поняття господарського права. Господарська 
діяльність 
 

2 - 

2 Суб’єкти господарювання 
 

2 - 

3 Правове становище підприємств та господарських 
товариств 
 

2 2 

4 Правове становище об’єднань підприємств та інших 
суб’єктів господарювання 
 

2 - 

5 Загальні засади майнових відносин та правовий режим 
цінних паперів у сфері господарювання 
 

2 - 

6 Загальні засади щодо господарських зобов’язань та 
господарські договори 
 

2 - 

7 Основні засади господарсько-правової відповідальності 
та відповідальність за порушення атимонопольно-
конкурентного законодавства 
 

2 - 

8 Правове регулювання господарсько-торговельної 
діяльності 
 

2 - 

9 Правове регулювання перевезення вантажів та 
капітального будівництва 
 

2 - 

10 Правове регулювання фінансової діяльності 
 

2 2 

11 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
 

2 1 

12 Правове регулювання іноземного інвестування 
 

2 1 

13 Спеціальні режими господарювання 
 

2 - 

Всього 26 6 
 

 



Плани семінарських занять з дисципліни «Господарське право» для 

студентів спеціальності «Правознавство» 

 
Семінарське заняття №1 

 
Тема. Основні поняття господарського права. Господарська діяльність 
План:  
1. Поняття, предмет та метод господарського права 
2. Поняття та ознаки господарських правовідносин 
3. Поняття, ознаки та види господарської діяльності 
4. Ліцензування господарської діяльності 
5. Патентування господарської діяльності 
6. Квотування господарської діяльності 
 
Контрольні питання: 
1. Система господарського права України 
2. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами 

відносин  
3. Принципи здійснення господарської діяльності 
4. Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання 
5. Підприємництво як вид господарської діяльності 
6. Свобода підприємницької діяльності 
7. Організаційні форми підприємництва 
8. Припинення підприємницької діяльності 
9. Некомерційне господарювання 
10. Організаційні форми здійснення некомерційної господарської 

діяльності 
11. Державне регулювання господарської діяльності  
12. Характеристика ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 1 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і 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» 



Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 1, 2, 21, 29, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 48, 53, 55  
 

Семінарське заняття № 2 
 

Тема. Суб’єкти господарювання 
План:  
1. Поняття суб’єктів господарських правовідносин 
2. Поняття та ознаки суб’єктів господарювання 
3. Порядок державної реєстрації суб’єкта господарювання – юридичної 

особи 
4. Порядок державної реєстрації суб’єкта господарювання –фізичної особи 
5. Припинення діяльності суб’єкта господарювання 
 
Контрольні питання: 
1. Учасники відносин у сфері господарювання 
2. Фіктивна діяльність суб’єкта господарювання 
3. Порядок утворення суб’єкта господарювання 
4. Установчі документи суб’єкта господарювання 
5. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців»  
6. Повноваження державного реєстратора 
7. Документи, які подаються для реєстрації юридичної особи, як суб’єкта 

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

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

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

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

реєстрації фізичної особи – підприємця  
12. Опис свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця , 

як суб’єкта господарювання 
13. Випадки та порядок перереєстрації суб’єкта господарювання 
14. Загальний порядок ліквідації суб’єкта господарювання 
15. Порядок державної реєстрації припинення діяльності суб’єкта 

господарювання  
16. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єкта 

господарювання 
 
 
 



Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 2 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. повноваження державного реєстратора; 
1.2. документи, які подаються для реєстрації юридичної особи, як суб’єкта 

господарювання; 
1.3. відомості, які заносяться до Єдиного державного реєстру стосовно 

реєстрації юридичної особи, як суб’єкта господарювання; 
1.4. опис свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, як суб’єкта 

господарювання; 
1.5. документи, які подаються для реєстрації фізичної особи, як суб’єкта 

господарювання; 
1.6. відомості, які заносяться до Єдиного державного реєстру стосовно 

реєстрації фізичної особи – підприємця;  
1.7. опис свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця 

як суб’єкта господарювання; 
1.8. випадки та порядок перереєстрації суб’єкта господарювання; 
1.9. реєстрація припинення діяльності суб’єкта господарювання. 
2) зробити правовий аналіз ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців».  
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 3, 5, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 48, 55 
  

Семінарське заняття № 3 
 

Тема. Правове становище підприємств та господарських товариств 
План:  
1. Правове становище державного комерційного підприємства 
2. Правове становище казенного підприємства 
3. Правове становище підприємства комунальної форми власності 
4. Правове становище приватного підприємства 
5. Правове становище підприємства з іноземними інвестиціями 
6. Правове становище іноземного підприємства 
7. Правове становище орендного підприємства 
8. Правове становище та види акціонерних товариств 
9.  Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю 
10. Правове становище товариства з додатковою відповідальністю 
11. Правове становище повного товариства 
12. Правове становище командитного товариства 
 



Контрольні питання: 
1. Поняття та ознаки підприємства та види підприємств 
2. Організаційно-правові форми підприємства та його організаційна 

структура 
3. Поняття та ознаки господарського товариства 
4. Види господарського товариства 
5. Установчі документи підприємства та господарського товариства 
6. Майнова основа діяльності підприємства та господарського товариства  
7. Управління підприємством та господарським товариством 
8. Правове становище учасників господарського товариства 
9. Державна реєстрація господарського товариства 
10. Припинення діяльності господарського товариства 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 3 об’єднує в собі дві теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і 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; 
1.9. правове становище господарських товариств (акціонерного товариства, 

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

1.10. припинення діяльності господарського товариства; 
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). 

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.  

5) зробити правовий аналіз ЗУ «Про господарські товариства», ЗУ «Про 
акціонерні товариства».  

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 3, 4, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 48, 55 
 

Семінарське заняття № 4 
 
Тема. Правове становище об’єднань підприємств та інших суб’єктів 

господарювання 
 

План:  
1. Поняття та види об’єднання підприємств  
2. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств 
3. Управління об’єднанням підприємств та майнові відносини в ньому 
4. Громадяни у сфері господарювання 
5. Кредитні спілки у сфері господарювання 
 
Контрольні питання: 
1. Характеристика асоціації 
2. Характеристика корпорації 
3. Характеристика консорціуму  
4. Характеристика концерну  
5. Статус підприємства – учасника об’єднання підприємств  
6. Вихід учасника з об’єднання   
7. Припинення об’єднання підприємств 
8. Асоційовані підприємства 
9. Холдингові компанії 
10. Особисте селянське господарство  
11. Благодійні та інші неприбуткові організації у сфері господарювання 
12. Особливості статусу іноземних суб’єктів господарювання 
13. Характеристика ЗУ «Про холдингові компанії в Україні» 
14. Характеристика ЗУ «Про особисте селянське господарство» 
15. Характеристика ЗУ «Про кредитні спілки» 
16. Характеристика ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації»  
 
 
 



Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 4 об’єднує в собі дві теми, які студентами 

вивчаються самостійно.   
Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 

літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі 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; 
1.8. громадяни у сфері господарювання; 
1.9. особисте селянське господарство; 
1.10. кредитні спілки у сфері господарювання; 
1.11. благодійні та інші неприбуткові організації у сфері господарювання. 
2) зробити правовий аналіз: 
2.1. ЗУ «Про холдингові компанії в Україні»; 
2.2. ЗУ «Про особисте селянське господарство»; 
2.3. ЗУ «Про кредитні спілки»; 
2.4. ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; 
2.5. Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37. 
3) зробити порівняльний аналіз, у вигляді таблиці, правового становища 

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

4) скласти, на вибір студента, по кожному питанню (з 8 по 11 включно) або 
таблиці та 2 задачі з розв’язком, або таблиці та тести (по 10 тестових завдань). 

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 3, 18, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 48, 49, 55 
 

Семінарське заняття № 5 
  
Тема. Загальні засади майнових відносин та правовий режим цінних 

паперів у сфері господарювання  
План:  
1. Особливості правового режиму публічних форм власності 
2. Право приватно-колективної власності 
3. Особливості використання природних ресурсів у сфері господарювання 
4. Особливості використання прав інтелектуальної власності у сфері 

господарювання 
5. Загальні засади здійснення корпоративних прав 



6. Характеристика боргових цінних паперів 
7. Характеристика пайових цінних паперів 
8. Характеристика похідних цінних паперів 
9. Характеристика товаророзпорядчих цінних паперів 
 
Контрольні питання:  
1. Майно у сфері господарювання та його правовий режим 
2. Право власності та похідні від нього титули у сфері господарювання 
3. Похідні від права власності правові титули майна 
4. Загальні поняття відносин власності у сфері економіки 
5. Правові засади приватизації державного та комунального майна 
6. Характеристика ЗУ «Про приватизацію державного майна» 
7. Характеристика ЗУ «Про приватизацію невеликих державних 

підприємств (малу приватизацію)» 
8. Поняття та види цінних паперів 
9. Умови та порядок емісії та обігу цінних паперів 
10. Регулювання ринку цінних паперів 
11. Характеристика ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 5 об’єднує в собі дві теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. особливості правового режиму публічних форм власності (право 

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

1.2 правові засади приватизації державного та комунального майна;  
1.3. право приватно-колективної власності (право колективної власності на 

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

1.4. особливості використання природних ресурсів у сфері 
господарювання; 

1.5. особливості використання прав інтелектуальної власності у сфері 
господарювання; 

1.6. загальні засади здійснення корпоративних прав.  
2) скласти по 2 задачі з розв’язком: 
2.1. по кожному питанню, визначеному в п.п. 1.1.-1.6. (включно) п. 1  

самостійної роботи; 
2.2. що стосуються цінних паперів. 
3) скласти таблиці по приватизації державного та комунального майна 
4) зробити правовий аналіз: 
4.1. ЗУ «Про приватизацію державного майна»;  



4.2. ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)»; 

4.3. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок». 
5) скласти порівняльну таблицю повноважень суб’єкта при користуванні 

майном на праві власності та правовими титулами похідними від права 
власності. 

6) скласти тести по кожному виду цінних паперів по 5 тестових завдань. 
7) скласти таблиці або створити презентацію по темі або по окремій групі 

чи виду цінних паперів. 
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування. 

Література: 2, 3, 13, 14, 21, 22, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 48, 55 
 

Семінарське заняття № 6 
 

Тема. Загальні засади щодо господарських зобов’язань та господарські 
договори 

План:  
1. Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань 
2. Виконання господарських зобов’язань 
3. Припинення господарських зобов’язань 
4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань 
5. Поняття, ознаки та функції господарського договору 
6. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів 
7. Загальна характеристика договорів на реалізацію майна 
8. Загальна характеристика договорів на користування чужим майном 
9. Загальна характеристика підрядних договорів 
10. Загальна характеристика транспортних договорів 
 
Контрольні питання: 
1. Види господарських зобов’язань 
2. Функції господарського договору 
3. Класифікація господарських договорів 
4. Форма і зміст господарських договорів 
5. Забезпечення належного виконання господарських договорів 
6. Загальна характеристика договору постачання енергетичними та іншими 

ресурсами через приєднану мережу 
7. Загальна характеристика договору підряду на проведення проектних і 

досліджу вальних робіт 
8. Особливості укладання попередніх договорів 
9. Особливості укладання договору за державним замовленням 
10. Особливості укладання договорів на основі вільного волевиявлення 

сторін 
11. Особливості укладання примірних і типових договорів 



12. Особливості укладання договорів на біржах, ярмарках та публічних 
торгах 

13. Особливості укладання організаційно-господарських договорів 
14. Особливості укладання договорів за рішенням суду 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 6 об’єднує в собі дві теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. забезпечення виконання господарських зобов’язань; 
1.2. 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); 

1.3. 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 на вибір студента або тести (20 тестових завдань), або 4 задачі з 

їх розв’язком, або кросворд (не менше 15 запитань) по темі «Загальні засади 
щодо господарських зобов’язань». 

4) скласти або 3 задачі з їх розв’язком або 15 тестових завдань по темі 
«Господарські договори». 

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 3, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 55  
 

Семінарське заняття № 7 
 

Тема. Основні засади господарсько-правової відповідальності та 
відповідальність за порушення атимонопольно-конкурентного 
законодавства 

План:  
1. Поняття, ознаки та види господарсько-правової відповідальності 
2. Відшкодування збитків у господарській сфері 
3. Штрафні санкції у сфері господарювання 
4. Оперативно-господарські санкції у сфері господарювання 
5. Адміністративно-господарські санкції у сфері господарювання 



6. Поняття економічної конкуренції, недобросовісної конкуренції та 
монополістичних порушень 

7. Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції 
8. Види відповідальності за порушення у сфері економічної конкуренції 
9. Протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств 
 
Контрольні питання: 
1. Види господарсько-правової відповідальності 
2. Функції та принципи господарсько-правової відповідальності 
3. Форми господарсько-правової відповідальності 
4. Підстави, межі та строки застосування господарсько-правової 

відповідальності 
5. Конфіскація як вид господарсько-правової санкції 
6. Планово-госпрозрахункові (оціночні) санкції 
7. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції 
8. Правове становище Антимонопольного комітету України 
9. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання 
10. Характеристика ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» 
11. Характеристика ЗУ «Про Антимонопольний комітет України» 
12. Характеристика ЗУ «Про захист економічної конкуренції» 
13. Характеристика ЗУ «Про природні монополії» 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 7 об’єднує в собі 2 теми, одна з яких розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття, а інша вивчалася студентами самостійно.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. поняття економічної конкуренції, недобросовісної конкуренції та 

монополістичних порушень; 
1.2. види порушень законодавства про захист економічної конкуренції; 
1.3. види відповідальності за порушення у сфері економічної конкуренції; 
1.4. контроль за концентрацією суб’єктів господарювання; 
1.5 правові засади державного регулювання економічної конкуренції; 
1.5. правове становище антимонопольних органів; 
1.6.  протидія протиправному поглинанню та захопленню підприємств; 
2) скласти 3 задачі (з їх розв’язком) по темі «Основні засади господарсько-

правової відповідальності». 
3) зробити правовий аналіз (характеристику): 
3.1. ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 
3.2. ЗУ «Про Антимонопольний комітет України»; 
3.3. ЗУ  «Про захист економічної конкуренції»; 
3.4. ЗУ «Про природні монополії». 
4) скласти на вибір студента або тести (30 тестових завдань), або задачі (5 

задач з обов’язковим їх розв’язком). 



5) 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». 

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 4, 7, 8, 9, 21, 22, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 45, 48, 55 
 

Семінарське заняття № 8 
 
Тема. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності 
План: 
1. Поняття та форми господарсько-торговельної діяльності 
2. Матеріально-технічне постачання та збут 
3. Контрактація сільськогосподарської продукції 
4. Енергопостачання 
5. Біржова торгівля 
6. Оренда та лізинг 
 
Контрольні питання: 
1. Поняття стандарту та його види 
2. Поняття недоліку та  види гарантійних строків 
3. Правила біржової торгівлі; 
4. Бартер (міна) у сфері господарювання 
5. Зберігання у товарному складі 
6. Порівняйте оренду та лізинг 
7. Характеристика Міжнародних правил щодо тлумачення термінів 

«Інкотермс»  
8. Характеристика ЗУ «Про товарну біржу» 
9. Характеристика ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» 
10. Характеристика ЗУ «Про фінансовий лізинг» 
11. Характеристика ЗУ «Про регулювання товарообмінних (бартерних) 

операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 8 об’єднує в собі одну тему, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. поняття стандарту та його види; 
1.2. поняття недоліку та  види гарантійних строків; 
1.3. правила біржової торгівлі; 



1.4. бартер (міна) у сфері господарювання; 
1.5. зберігання у товарному складі. 
2) здійснити порівняння оренди та лізингу та скласти порівняльну 

таблицю. 
3) здійснити правовий аналіз (охарактеризувати): 
3.1. Міжнародні правила щодо тлумачення термінів «Інкотермс»; 
3.2. ЗУ «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних 

державних потреб»; 
3.3. ЗУ «Про державний матеріальних резерв»; 
3.4. ЗУ «Про електроенергетику»; 
3.5. ЗУ «Про теплопостачання»; 
3.6. ЗУ «Про товарну біржу»; 
3.7. ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»; 
3.8. ЗУ «Про фінансовий лізинг»; 
3.9. ЗУ «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі 

зовнішньоекономічної діяльності»; 
3.10. ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні»; 
3.11. ЗУ «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські 

свідоцтва»; 
3.12. 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.    

Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 
на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 21, 22, 29, 32, 34, 38, 40, 41, 42, 48, 55 
 

Семінарське заняття № 9 
 
Тема. Правове регулювання перевезення вантажів та капітального 

будівництва  
План:  
1. Транспортні господарські договори 
2. Поняття та види капітального будівництва 
3. Правовідносини з капітального будівництва 
4. Будівельне законодавства 
5. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва 
 
Контрольні питання: 
1. Види транспорту в України 
2. Єдина транспортна система України 
3. Характеристика Повітряного кодексу України 
4. Характеристика ЗУ «Про транспорт» 
5. Характеристика ЗУ «Про автомобільний транспорт» 



6. Характеристика ЗУ «Про залізничний транспорт» 
7. Характеристика ЗУ «Про міський електричний транспорт» 
8. Характеристика ЗУ «Про трубопровідний транспорт» 
9. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу та за 

втрату, нестачу, пошкодження вантажу 
10. Порядок вирішення спорів щодо перевезень 
11. Характеристика договору перевезення вантажу 
12. Характеристика договору перевезення вантажу в прямому змішаному 

сполученні 
13. Характеристика договору транспортного експедирування 
14. Способи капітального будівництва 
15. Стадії капітального будівництва 
16. Загальні положення державного регулювання відносин у сфері 

капітального будівництва 
17. Державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва 
18. Відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва 
19. Характеристика договору підряду на капітальне будівництво 
20. Характеристика договору підряду на проведення проектних і 

досліджувальних робіт 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 9 об’єднує в собі 2 теми, які розкривалися 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу та за 

втрату, нестачу, пошкодження вантажу; 
1.2. порядок вирішення спорів щодо перевезень; 
1.3. державне регулювання відносин у сфері капітального будівництва; 
1.4. відповідальність за правопорушення у сфері капітального будівництва. 
2) охарактеризувати (письмово): 
2.1. договір перевезення вантажу; 
2.2. договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні; 
2.3. договір транспортного експедирування;  
2.4. договір підряду на капітальне будівництво; 
2.5. договір підряду на проведення проектних і досліджу вальних робіт. 
3) скласти, на вибір студента, або 2 задачі (з розв’язком), або тести (10 

тестових завдань): 
3.1. по темі «Правове регулювання перевезення вантажів»;  
3.2. по темі «Правове регулювання капітального будівництва».  
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 21, 22, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 48, 55 



Семінарське заняття № 10 
 
Тема. Правове регулювання фінансової діяльності  
План:  
1. Поняття та види фінансової діяльності 
2. Банківська діяльність 
3. Страхування у сфері господарювання 
4. Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами 
5. Аудит 
 
Контрольні питання: 
1. Правове становище державних та кооперативних банків 
2. Поняття та види банківських операцій 
3. Банківські рахунки 
4. Поняття, форми та види банківського кредиту 
5. Правове становище фондової біржі  
6. Правове становище Аудиторської палати України 
7. Характеристика договору страхування 
8. Характеристика ЗУ «Про банки та банківську діяльність» 
9. Характеристика ЗУ «Про аудит» 
10. Характеристика ЗУ «Про страхування» 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 10 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалася 

викладачем під час лекційних занять.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. правове становище державних та кооперативних банків; 
1.2. поняття та види банківських операцій; 
1.3. банківські рахунки; 
1.4. поняття, форми та види банківського кредиту; 
1.5. правове становище фондової біржі;  
1.6. правове становище Аудиторської палати України. 
2)  скласти по одній задачі з питань, зазначених в п.п. 1.2.-1.5. включно.  
3)  охарактеризувати (письмово) договір страхування. 
4) зробити правовий аналіз (охарактеризувати): 
4.1. ЗУ «Про банки і банківську діяльність»; 
4.2. ЗУ «Про страхування»; 
4.3. ЗУ «Про аудиторську діяльність».   
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 12, 16, 21, 22, 29, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 55 
 



Семінарське заняття № 11 
 
Тема. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності  
План:  
1. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності  
2. Учасники зовнішньоекономічної діяльності 
3. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності 
4. Система законодавства про зовнішньоекономічної діяльності 
5. Зовнішньоекономічний договір 
 
Контрольні питання: 
1. Характеристика ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність» 
2. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності 
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
4. Ліцензування зовнішньоекономічної діяльності 
5. Квотування зовнішньоекономічної діяльності 
6. Державна реєстрація зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 
7. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
8. Валютні рахунки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
9. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності 
10. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 11 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 
1.2. ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності; 
1.3. зовнішньоекономічний договір (контракт). 
2) зробити правовий аналіз ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність».  
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 42, 48, 50, 55 
 

Семінарське заняття № 12 
 
Тема. Правовий режим іноземного інвестування 
План:  
1. Поняття та види іноземних інвестицій 
2. Об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування 
3. Форми здійснення іноземних інвестицій 



4. Правове регулювання іноземного інвестування в Україні  
 
Контрольні питання: 
1. Система законодавства, що регулює питання іноземного інвестування  
2. Характеристика ЗУ «Про режим іноземного інвестування»  
3. Оцінка іноземних інвестицій 
4. Правовий режим іноземних інвестицій 
5. Державна реєстрація іноземних інвестицій 
6. Гарантії здійснення іноземних інвестицій 
7. Гарантії переказу та використання доходів від іноземних інвестицій 
8. Гарантії іноземним інвесторам у разі припинення інвестиційної 

діяльності 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 12 об’єднує в собі одну тему, яка вивчається 

студентами самостійно. 
Для підготовки до семінару студент має ознайомитися з рекомендованою 

літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. поняття та види іноземних інвестицій; 
1.2. об’єкти та суб’єкти іноземного інвестування; 
1.3. форми здійснення іноземних інвестицій; 
1.4. правове регулювання іноземного інвестування в Україні. 
2) зробити правовий аналіз (охарактеризувати) ЗУ «Про режим іноземного 

інвестування». 
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 10, 15, 17, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 48, 50, 55 
 

Семінарське заняття № 13 
 
Тема. Спеціальні режими господарювання  
План: 
1. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон 
2. Правовий режим концесійної діяльності  
3. Управління спеціальними (вільними) економічними зонами 
 
Контрольні питання: 
1. Правовий режим господарювання у виключній (морській) економічній 

зоні України 
2. Прикордонний режим господарської діяльності 
3. Правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах 
4. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного 

господарства 



5. Спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного 
стану, надзвичайної екологічної ситуації 

6. Правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану 
 
Методичні рекомендації 
Семінарське заняття № 13 об’єднує в собі одну тему, яка розкривалася 

викладачем під час лекційного заняття.  
Для підготовки до семінару студент має вивчити конспект, ознайомитися з 

рекомендованою літературою та самостійно: 
1) розглянути і законспектувати такі питання: 
1.1. управління спеціальними (вільними) економічними зонами; 
1.2. правовий режим господарювання у виключній (морській) економічній 

зоні України; 
1.3. прикордонний режим господарської діяльності; 
1.4. правовий режим господарської діяльності в охоронних зонах; 
1.5. спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного 

господарства; 
1.6. спеціальний режим господарської діяльності в умовах надзвичайного 

стану, надзвичайної екологічної ситуації; 
1.7. правовий режим господарської діяльності в умовах воєнного стану. 
2) зробити правовий аналіз (охарактеризувати): 
2.1. ЗУ «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних 

(вільних) економічних зон»;  
2.2. ЗУ «Про концесії». 
Перевірка отриманих знань студентом та рівень їх засвоєння здійснюється 

на семінарському заняття під час усної відповіді на запитання, загально групової 
дискусії чи письмового опитування.  

Література: 2, 21, 22, 29, 32, 34, 38, 41, 42, 48, 55  
 


