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ТЕМА 1. Господарське право та законодавство 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-

дослідної роботи за проблематикою даної теми. 

1. Господарське право як наука. 

2. Господарське право як навчальна дисципліна. 

3. Господарське законодавство України. 

4. Проблеми та перспективи вдосконалення вітчизняного господарського 

законодавства. 

5. Господарське законодавство країн Євросоюзу. 

6. Роль і місце господарського права в системі права у світовій практиці. 

7. Конституційні основи правопорядку у сфері господарської діяльності в 

Україні. 

8. Організаційні форми господарської діяльності. 

9. Організаційні форми підприємництва. 

10. Загальні гарантії захисту прав і законних інтересів підприємців та 

державна підтримка підприємництва. 

11. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності. 

12. Учасники господарських відносин. 

13. Сфера господарських відносин. 

14. Види господарських відносин. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти схему-характеристику «Види господарської діяльності». 

2. Підготувати таблицю «Система господарських відносин». 

3. Розробити порівняльну таблицю «Юридичне розмежування 

господарських відносин із іншими видами правовідносин». 

4. Скласти схему «Види учасників відносин у сфері господарювання». 

5. Підготувати таблицю «Загальна характеристика груп суб’єктів 

господарювання». 

6. Скласти схему-характеристику «Види норм господарського права». 

7. Підготувати таблицю «Система господарського законодавства». 

8. Розробити таблицю «Види і характеристика колізій у господарському 

законодавстві». 

9. Скласти схему «Місце науки господарського право в системі юридичних 

наук». 

10. Підготувати схему «Місце курсу «Господарське право» в системі 

юридичних навчальних дисциплін». 

11. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

12. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 



13. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

14. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

15. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

 

ТЕМА 2. Правове регулювання державного впливу на господарську 

діяльність 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Участь держави та органів місцевого самоврядування у господарській 

діяльності. 

2. Засоби державного регулювання господарської діяльності. 

3. Ліцензування господарської діяльності. 

4. Патентування у господарській діяльності. 

5. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності. 

6. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 

7. Легітимація суб’єктів господарювання. 

8. Правове регулювання малого підприємництва в Україні. 

9. Зарубіжний досвід розвитку малого підприємництва. 

10. Порівняльний аналіз розвитку малого підприємництва в Україні та за 

кордоном. 

11. Здійснення перевірок суб’єктів господарювання контролюючими 

органами.  

12. Мехпнізм захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти порівняльну таблицю «Ліцензування та патентування 

господарської діяльності». 

2. Розробити схему «Податкове законодавство України». 

3. Підготувати таблицю «Права та обов’язки платників податків і зборів» 

4. Скласти таблицю «Система оподаткування України». 

5. Підготувати таблицю-характеритику «Обовязкові елементи податкового 

закону (юридична конструкція (правовий механізм) податку)». 

6. Скласти схему «Органи контролю за суб’єктами господарської 

діяльності в Україні». 

7. Розробити таблицю «Законодавство про підтримку розвитку малого і 

середнього підприємництва в Україні». 

8. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 



9. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

10. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

11. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

12. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 3. Юридичні засади обмеження монополізму й захисту від 

недобросовісної конкуренції 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Визначення монопольного становища суб’єкта підприємництва на 

ринку. 

2. Правове регулювання антимонопольної діяльності в Україні. 

3. Правовий статус антимонопольних органів в Україні. 

4. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного 

законодавства. 

5. Правове забезпечення конкуренції. 

6. Соціальна рекламна інформація. 

7. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу. 

8. Неправомірні угоди між суб’єктами господарювання. 

9. Неправомірне використання ділової репутації підприємців 

10. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного 

законодавства. 

11. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Методика 

визначення монопольного становища на ринку товару». 

2. Скласти схему «Види правопорушень, передбачені ЗУ «Про захист 

економічної конкуренції». 

3. Розробити схему «Види правопорушень, передбачені ЗУ «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

4. Скласти таблицю «Відповідальність за правопорушення, передбачені ЗУ 

«Про захист економічної конкуренції». 

5. Підготувати таблицю «Відповідальність за правопорушення, 

передбачені ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

6. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 



7. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

8. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

9. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

10. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 4. Загальна характеристика суб’єктів господарювання 
 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарських правовідносин (господарського права). 

2. Визначення та ознаки юридичної особи в доктрині цивільного права. 

3. Поняття та види юридичних осіб у Цивільному кодексі України.  

4. Юридичні особи як суб’єкти господарювання в Україні. 

5. Фізичні особи-підприємці. 

6. Легітимація суб’єктів господарювання в Україні Основи правового 

статусу суб'єктів господарювання. 

7. Особливості правового статусу суб'єктів організаційно-господарських 

повноважень. 

8. Правове становище суб'єктів внутрішньогосподарських відносин. 

9. Відокремленні підрозділи суб’єктів господарювання. 

10. Ліквідація суб’єкта господарювання. 

11. Реорганізація суб’єкта господарювання. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти план-схему «Юридичні особи за Цивільним кодексом України». 

2. Підготувати план-схему «Суб’єкти господарювання за Господарським 

кодексом України». 

3. Розробити порівняльну таблицю установчих документів різних видів 

господарських товариств. 

4. Скласти установчі документи АТ.  

5. Підготувати установчі документи ТОВ. 

6. Скласти установчі документи ТДВ. 

7. Розробити установчі документи ПТ. 

8. Підготувати установчі документи КТ. 

9. Скласти установчі документи Виробничого кооперативу. 

10. Підготувати порівняльну таблицю видів підприємств за різним 

критеріями. 



11. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

12. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

13. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

14. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

15. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 5. Правовий статус окремих видів суб’єктів господарської 

діяльності 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Підприємство як організаційна форма господарювання. 

2. Види та організаційні форми підприємств за господарським 

законодавством України. 

3. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями та 

іноземних підприємств.  

2. Асоціації в Україні та світі. 

3. Корпорації в Україні та світі. 

4. Консорціум и в Україні та світі. 

5. Концерни в Україні та світі.  

6. Холдингові компанії в Україні та світі. 

7. Промислово-фінансові групи в Україні та світі. 

8. Асоційовані підприємства в Україні та світі. 

9. Правовий статус господарських товариств в Україні.  

10. Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств 

в Україні та світі..  

11. Правове становище кооперативів в Україні. 

12. Кредитні спілки у сфері господарювання в Україні та світі. 

13. Особливості правового статусу іноземних суб’єктів господарювання в 

Україні. 

14. Благодійні та інші неприбуткові організації як учасники відносин у 

сфері господарювання в Україні. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти порівняльну таблицю різних видів господарських товариств. 

2. Підготувати порівняльну таблицю різних видів об’єднань підприємств. 



3. Розробити порівняльну таблицю установчих документів різних видів 

господарських товариств в Україні. 

4. Скласти порівняльну таблицю правового статусу учасників та 

засновників різних видів господарських товариств в Україні. 

5. Розробити схему «Утворення суб’єктів господарювання в Україні». 

6. Підготувати схему «Припинення суб’єктів господарювання Україні». 

7. Скласти таблицю «Етапи примусового припинення та реорганізації 

суб’єкта господарювання за рішенням Антимонопольного комітету України». 

8. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

9. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

10. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

11. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

12. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 6. Майнова основа господарювання 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Джерела формування майна суб’єктів господарювання. 

2. Право власності  — основне речове право у сфері господарювання. 

3. Право господарського відання. 

4. Право оперативного управління. 

5. Майновий стан та облік майна суб’єкта господарювання.  

6. Гарантії та захист майнових прав суб’єктів господарювання. 

7. Приватизація державних та комунальних підприємств.  

8. Цінні папери у складі майна суб’єктів господарювання. 

9. Підстави виникнення, використання та припинення майнових прав та 

обов’язків суб’єкта господарювання. 

10. Державне регулювання ринку цінних паперів. 

11. Умови і порядок випуску цінних паперів суб’єктами господарювання. 

12. Придбання цінних паперів суб’єктами господарювання. 

13. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин. 

14. Здійснення корпоративних прав держави.  

15. Законодавство про корпоративні права держави.  
 

Індивідуально-дослідні завдання. 



1. Скласти порівняльну таблицю «Речові права у сфері господарювання». 

2. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Право власності у 

сфері господарювання». 

3. Скласти таблицю «Право господарського відання». 

4. Розробити таблицю «Право оперативного управління». 

5. Підготувати таблицю «Види майна у сфері господарювання залежно від 

економічної форми, яку воно набуває у процесі здійснення господарської 

діяльності». 

6. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

7. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

8. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

9. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

10. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 7. Господарські зобов’язання 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Майново-господарські зобов’язання.  

2. Організаційно-господарські зобов’язання.  

3. Соціально-комунальні зобов’язання суб’єктів господарювання.  

4. Публічні зобов’язання суб’єктів господарювання. 

5. Підстави виникнення господарських зобов’язань. 

6. Виконання господарського зобов’язання третьою особою.  

7. Передача (делегування) прав у господарських зобов’язаннях.  

8. Виконання господарських зобов’язань, у яких беруть участь кілька 

управнених або кілька зобов’язаних суб’єктів. 

9. Виконання грошових зобов’язань. 

10. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Підготуйте порівняльну таблицю «Господарські та цивільно-правові 

зобов’язання». 

2. Складіть порівняльну таблицю договірних та позадоговірних 

зобов’язань. 



3. Розробіть схему заходів захисту прав, обов’язків та відповідальності 

учасників господарських відносин, передбачених Господарським кодексом та 

іншими законами України. 

4. Підготуйте порівняльну таблицю положень про забезпечення виконання 

зобов’язань за ЦК України від 16 січня 2003 р. та ЦК УРСР від 18 липня 

1963 р. 

5. Складіть порівняльну таблицю стосовно порядку виконання грошових 

зобов’язань, передбачених Цивільним та господарським кодексами України.  

6. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

7. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

8. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

9. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

10. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики.  

 

ТЕМА 8. Господарський договір 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Форма та зміст господарського договору. 

2. Універсальна модель господарського договору. 

3. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські 

зобов’язання. 

4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 

5. Примірні договори.  

6. Типові договори. 

7. Попередні договори.  

8. Державні контракти. 

9. Укладання, зміна та розірвання господарських договорів за рішенням 

суду. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Розробити схему «Види господарських договорів». 

2. Скласти порівняльну таблицю «Істотні умови господарського договору». 

3. Підготувати наочні матеріали (таблиці) з тематики «Звичайні умови 

господарського договору». 



4. Розробити таблицю «Випадкові умови господарського договору». 

5. Скласти таблицю «Універсальна модель господарського договору». 

6. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

7. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

8. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

9. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

10. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 9. Відповідальність суб’єктів господарювання 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Правопорушення у сфері господарювання. 

2. Відповідальність за порушення грошових зобов’язань. 

3. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. 

4. Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання. 

5. Відповідальність суб’єктів підприємництва за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства. 

6. Цивільна відповідальність за правопорушення у сфері підприємницької 

діяльності.  

7. Склад та розмір відшкодування збитків. 

8. Матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених 

законом. 

9. Неустойка, штраф, пеня в цивільному та господарському праві. 

10. Види та характеристика оперативно-господарських санкцій. 

11. Застосування оперативно-господарських санкцій до суб’єктів 

господарювання.  

12. Види та характеристика адміністративно-господарських санкцій. 

13. Застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів 

господарювання. 

14. Адміністративно-майнові та господарсько-організаційні 

адміністративно-господарські санкції. 

 



Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Скласти схему-характеристику видів господарсько-правової 

відповідальності. 

2. Підготувати таблицю «Строки застосування господарсько-правової 

відповідальності». 

3. Розробити таблицю-характеристику принципи господарсько-правової 

відповідальності. 

4. Скласти порівняльну таблицю положень Цивільного та Господарського 

кодексів України про відшкодування збитків. 

5. Підготувати порівняльну таблицю положень Цивільного та 

Господарського кодексів України про штрафні санкції. 

6.  Скласти порівняльну таблицю положень про оперативно-господарські 

санкції Господарського кодексу та аналогічних положень Цивільного 

кодексу України. 

7. Розробити схему адміністративно-майнових та господарсько-

організаційних адміністративно-господарських санкцій. 

8. Підготувати таблицю-характеристику адміністративно-майнових 

адміністративно-господарських санкцій. 

9. Розробити таблицю-характеристику господарсько-організаційних 

адміністративно-господарських санкцій. 

10. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

11. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

12. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

13. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

14. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 10. Правове регулювання банкрутства 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Правові засоби запобігання банкрутству. 

2. Поняття та підстави припинення суб’єктів господарювання. 

3. Реорганізація та реструктуризація підприємств. 

4. Стадії провадження у справах про банкрутство. 

5. Судові процедури, що застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство. 

6. Види правопорушень законодавства про банкрутство. 



7. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

8. Правове регулювання процедури банкрутства в державах 

пострадянського простору. 

9. Юридичне забезпечення процедури банкрутства у країнах Євросоюзу. 

10. Формування законодавства про банкрутство: світова практика.  

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Скласти схему-характеристику «Законодавство про банкрутство». 

2. Підготувати таблицю-характеристику «Ознаки банкрутства».  

3. Розробити таблицю-характеристику «Підстави порушення провадження 

у справі про банкрутство».  

4. Скласти схему-характеристику «Учасники провадження у справі про 

банкрутство». 

5. Підготувати таблицю-характеристику «Стадії провадження у справі про 

банкрутство». 

6. Розробити таблицю-характеристику «Судові процедури, що 

застосовуються до боржника у процесі провадження справи про 

банкрутство». 

7. Скласти таблицю-характеристику «Розпорядження майном боржника як 

судова процедура у справі про банкрутство». 

8. Підготувати таблицю-характеристику «Санація боржника як судова 

процедура у справі про банкрутство». 

9. Розробити таблицю-характеристику «Мирова угода як судова процедура 

у справі про банкрутство». 

10. Підготувати таблицю-характеристику «Ліквідаційна процедура у справі 

про банкрутство». 

11. Скласти порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів господарювання 

різних організаційно-правових форм (кооперативи, господарські товариства, 

фермерські господарства)». 

12. Розробити порівняльну таблицю «Банкрутство суб’єктів з виключним 

видом діяльності (банки, інститути спільного інвестування, страхові 

компанії)». 

13. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

14. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

15. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

16. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

17. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 



 

ТЕМА 11. Правове регулювання господарсько-торгівельної діяльності 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Сфера торгівлі та її правове регулювання. 

2. Договори, що укладаються у сфері торгівлі. 

3. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 

4. Договір купівлі-продажу у сфері господарювання. 

5. Договір поставки. 

6. Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

7. Договір енергопостачання. 

8. Правила продажу не продовольчих та продовольчих товарів. 

Особливості торгівлі на ринках. 

9. Відповідальність за порушення законодавства про здійснення торгової 

діяльності. 

10. Оренда майна у сфері господарських відносин. 

11. Лізинг у сфері господарської діяльності. 

12. Торговельно-біржова діяльність. 

13. Міна (бартер) у сфері господарювання. 

14. Зберігання у товарному складі. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти проект господарського договору купівлі-продажу. 

2. Підготувати проект договору поставки. 

3. Розробити проект договору контрактації сільськогосподарської 

продукції. 

4. Скласти проект договору міни (бартеру). 

5. Підготувати проект договору зберігання у товарному складі. 

6. Розробити проект договору постачання енергетичними та іншими 

ресурсами. 

7. Скласти проект договору на користування чужим майном (договір 

оренди, договір лізингу). 

8. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

9. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

10. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

11. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 



12. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 12. Правове регулювання фінансової діяльності 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Відкриття рахунків у банках України. 

2. Відкриття юридичними особами – резидентами України рахунків в 

іноземних банках. 

3. Тимчасове зупинення операцій на банківських рахунках суб’єктів 

підприємництва. 

4. Порядок і форми безготівкових розрахунків між підприємцями. 

5. Правове регулювання обігу готівки. 

6. Кредит як форма інвестування. 

7. Кредитні ресурси.  

8. Кредитування суб’єктів господарювання.  

9. Правові проблеми іпотеки в Україні. 

10. Законодавство про страхування у сфері господарювання. 

11. Фондова біржа.  

12. Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних 

паперів. 

13. Посередництво, пов’язане з випуском та обігом цінних паперів.  

14. Державний фінансовий аудит.  

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Скласти проект договору на розрахункове обслуговування. 

2. Підготувати проект договору банківського вкладу (депозиту). 

3. Розробити проект договору страхування. 

4. Скласти проект кредитного договору. 

5. Підготувати проект договору факторингу. 

6. Розробити проект договору на проведення аудиту. 

7. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

8. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

9. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

10. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 



11. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 13. Особливості правового регулювання окремих видів 

господарської діяльності 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Предмет агентського договору. 

2. Немонопольні і монопольні агентські відносини. 

3. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. 

4. Відповідальність за порушення агентського договору. 

5. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання. 

6. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні.  

7. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. 

8. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія).  

9. Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне 

будівництво.  

10. Державне регулювання інвестиційної діяльності. 

11. Інвестування інноваційної діяльності. 

12. Державне регулювання інноваційної діяльності. 

13. Законодавство про інноваційну діяльність. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 
1. Скласти проект агентського договору. 

2. Підготувати проект договору перевезення вантажу. 

3. Розробити проект договору підряду на капітальне будівництво. 

4. Скласти проект договору на створення та передачу науково-технічної 

продукції. 

5. Підготувати проект договору комерційної концесії. 

6. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

7. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

8. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

9. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

10. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 



 

ТЕМА 14.  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності  

2. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні операції. 

3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 

5. Правове регулювання інвестування за кордон. 

6. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. 

7. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

8. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій.  

9. Особливості створення та функціонування спільних підприємств.  

10. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в 

Україні. 

11. Види зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

12. Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

13. Зміст зовнішньоекономічних договорів (контрактів). 

14. Арбітражні угоди. 

15. Міжнародний комерційний арбітраж. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Складіть таблицю-характеристику вільних економічних зон, що 

функціонують на території України. 

2. Підготуйте перелік правових актів, що регулюють порядок відкриття 

представництв іноземних суб’єктів господарювання в Україні. 

3. Складіть перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту 

іноземних інвесторів. 

4. Розробіть перелік правових актів, що встановлюють гарантії захисту 

вітчизняних суб’єктів господарювання у зовнішньоекономічних відносинах. 

5. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 

6. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

7. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

8. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 



9. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 

ТЕМА 15. Захист прав суб’єктів господарювання та споживачів 

 

Теми для рефератів, доповідей та інших видів індивідуально-дослідної 

роботи за проблематикою даної теми. 

1. Механізм захисту прав і законних інтересів суб‘єктів господарської 

діяльності в Україні. 

2. Механізм захисту прав і законних інтересів споживачів в Україні. 

3. Форми захисту прав і законних інтересів суб‘єктів господарської 

діяльності та споживачів. 

4. Способи захисту прав і законних інтересів суб‘єктів господарської 

діяльності та споживачів.Нотаріальний захист прав та законних інтересів 

суб‘єктів господарювання.  

5. Адміністративний захист прав і законних інтересів суб‘єктів 

господарської діяльності.  

6. Претензійний порядок врегулювання спорів.  

7. Судовий захист прав суб‘єктів господарювання. 

8. Підвідомчість і підсудність спорів за Господарським процесуальним 

кодексом України. 

9. Регулювання перевірок діяльності суб‘єктів господарювання. 

10. Захист прав суб‘єктів господарювання при їхньому порушенні 

незаконними актами державних органів. 

 

Індивідуально-дослідні завдання. 

1. Складіть два переліки способів захисту прав і законних інтересів 

суб‘єктів правовідносин за Цивільним і Господарським кодексами. 

2. Підготуйте схему судочинства у нашій державі. 

3. Розробіть таблицю «Система і повноваження господарських судів в 

Україні». 

4. Складіть таблицю про підвідомчість і підсудність спорів за 

Господарським процесуальним кодексом України. 

5. Підготуйте задачу на тему «Територіальна підсудність». 

6. Розробіть проект претензії. 

7. Складіть відповідь на претензію. 

8. Підготуйте проект позову. 

9. Розробіть перелік документів, які можуть додаватися до позову. 

10. Складіть таблицю «Загальна характеристика основних стадій розгляду 

спору господарським судом». 

11. Підготуйте таблицю-характеристику апеляційного оскарження. 

12. Розробіть таблицю-характеристику касаційного оскарження. 

13. Огляд правових актів, навчальної та наукової літератури за темою, який 

включає позиції, опубліковані за останні роки. 



14. Конспектування монографій (окремих їх розділів), авторефератів 

дисертацій, наукових статей,  доповідей на конференціях, матеріалів 

наукових семінарів, круглих столів, тощо, які присвячені проблематиці 

навчального заняття. 

15. Підготовка конкурсної наукової роботи, наукової статті, доповідей на 

наукову конференцію, семінар, засідання наукового гуртка кафедри тощо з 

проблематики теми. 

16. Підготовка документів, що складаються у практичній діяльності 

фахівців при застосуванні норм права у цій сфері. 

17. Розробка сценарію ділової гри на семінарське (практичне) заняття, а 

також завдань, питань і відповідей на них у межах запропонованої тематики. 

 


