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1. Теми практичних занять 

Відсутні. 

 

2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 4. Загальна характеристика суб`єктів господарювання 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

1. Суб’єкти господарського права (учасники відносин у сфері 

господарювання). 

2. Визначення та ознаки суб’єктів господарювання (господарської 

діяльності). 

3. Загальна характеристика видів суб’єктів господарювання в Україні. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

Учасники господарських відносин, суб’єкти господарської діяльності, 

юридична особа, фізична особа - підприємець, організаційно-правова форма, 

утворення суб’єкта господарювання, установчі документи, статут, установчий 

договір, державна реєстрація суб’єкта господарювання, відособлені підрозділи 

суб’єктів підприємництва, припинення діяльності суб’єкта господарювання. 

 

Перелік документів, які складаються під час вивчення теми 
Рішення про утворення суб’єкта господарювання. 

Засновницький договір суб’єкта господарювання. 

Статут суб’єкта господарювання. 

Положення про відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання. 
 

Рекомендована література до Теми 4:  

1. Основні нормативні акти: 1.1, 1.2.1 – 1.2.14, 1.3.1 – 1.3.9, 1.3.22, 1.4.4; 

2. Підручники: 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 – 2.8, 2.10; 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 3.1, 3.3, 

3.4, 3.6 – 3.9, 3.13;  

4. Монографії та інші наукові видання: 4.9, 4.12, 4.14; 

5. Інші джерела: 5.2, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.19;  

6. Інтернет-ресурси: 6.1 – 6.5. 

 

ТЕМА 15. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 

Семінарське заняття – 2 год. 

План  

1. Поняття та механізм захисту прав і законних інтересів суб‘єктів 

господарювання та споживачів. 

2. Способи захисту прав учасників відносин у сфері господарювання. 

2.1. Визнання наявності або відсутності прав.  
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2.2. Визнання повністю або частково недійсними актів органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб’єктів, що 

суперечать законодавству, ущемляють права та законні інтереси суб’єкта 

господарювання або споживачів.  

2.3. Визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених 

законом.  

2.4. Відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних 

інтересів суб’єктів господарювання.  

2.5. Припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його 

порушення.  

2.6. Присудження до виконання обов’язку в натурі.  

2.7. Відшкодування збитків.  

2.8. Застосування штрафних санкцій.  

2.9. Застосування оперативно-господарських санкцій.  

2.10. Застосування адміністративно-господарських санкцій.  

2.11. Установлення, зміни та припинення господарських правовідносин. 

2.12. Інші способи захисту прав суб‘єктів господарювання та споживачів. 

3. Форми захисту прав і законних інтересів учасників відносин у сфері 

господарювання. 

3.1. Нотаріальний захист прав та законних інтересів суб‘єктів 

господарювання.  

3.2. Адміністративний захист прав та законних інтересів суб‘єктів 

господарської діяльності.  

3.3. Претензійний порядок врегулювання спорів.  

3.4. Судовий захист прав суб‘єктів господарювання. 
 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: Поняття 

захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарської діяльності. Форми 

захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Нотаріальний захист прав 

та законних інтересів суб‘єктів господарювання. Адміністративний захист прав 

та законних інтересів суб‘єктів господарської діяльності. Претензійний порядок 

врегулювання спорів. Судовий захист прав суб‘єктів господарювання. 

Способи і механізми захисту прав та інтересів господарюючих суб’єктів. 

Визнання наявності або відсутності прав. Визнання повністю або частково 

недійсними актів органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, актів інших суб’єктів, що суперечать законодавству, 

ущемляють права та законні інтереси суб’єкта господарювання або споживачів. 

Визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів 

суб’єктів господарювання. Припинення дій, що порушують право або 

створюють загрозу його порушення. Присудження до виконання обов’язку в 

натурі. Відшкодування збитків. Застосування штрафних санкцій. Застосування 

оперативно-господарських санкцій. Застосування адміністративно-

господарських санкцій. Установлення, зміни і припинення господарських 

правовідносин.  
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Розгляд господарських спорів господарськими судами. 

Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні 

незаконними актами державних органів. 

 

Перелік документів, які складаються під час вивчення теми: 

Позовна заява до адміністративного суду. 

Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські 

зобовʼязання.  

Відповідь на претензію суб’єкта господарювання. 

Позовна заява до загального суду загальної юрисдикції. 

Позовна заява до господарського суду. 

Позовна заява до третейського суду. 

Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного 

(третейського) суду. 

 

Рекомендована література до Теми 15:  

1. Основні нормативні акти: 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.6, 

1.3.9, 1.3.24, 1.3.66, 1.3.67, 1.4.7, 1.5.2; 

2. Підручники: 2.1, 2.5, 2.6, 2.7 – 2.8, 2.10; 

3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 3.1, 3.3, 3.4, 

3.6 – 3.9, 3.13;  

4. Монографії та інші наукові видання: 4.4, 4.5, 4.7, 4.12, 4.14; 

5. Інші джерела: 5.1 – 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.11, 5.12, 5.15, 5.16, 5.19 – 5.22;  

6. Інтернет-ресурси: 6.1 – 6.5. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

курсантів (студентів, слухачів) на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по всім темам дисципліни «Господарське 
право», засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі за темами 
зазначеної дисципліни; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані в 
повному обсязі, або виконані будь-які наукові роботи (конкурсні роботи, опубліковані 
тези, статті у співавторстві з викладачем в друкованих або інтернет виданнях), або 
участь у науковому гуртку кафедри. Під час заняття продемонстрована стабільна 
активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні питання є повними, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «Господарське право», 
засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички та 
вміння складати процесуальні документи та вирішувати задачі; всі передбачені планом 
заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. 
Під час заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, 
розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 
питань переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «Господарське право», у 
цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий характер, 
процесуальні документи складаються з помилками, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані не в повному обсязі або, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд по темам дисципліни «Господарське право», 
засвоєні частково, прогалини у знаннях носять істотний характер; практичні 
навички та вміння складати процесуальні документи з дисципліни та вирішувати задачі 
сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, або виконанні всі 
навчальні завдання, але всі містять істотні помилки, які потребують подальшого 
усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття з дисципліни «Господарське право», 
не знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, не 
вміє складати процесуальні документи та розв’язувати задачі, невпевнено відтворює 
терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не 
володіє відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних 
завдань з зазначеної дисципліни. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


