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1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА № 1. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ДОГОВОРІВ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

ПЛАН  

1. Загальні умови укладання договорів. Зміст договору. Вільне 

волевиявлення. Примірні договори. Типові договори. Істотні умови 

господарського договору. Предмет договору (найменування (номенклатура, 

асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх 

якості). Ціна договору. Строк дії договору. 

2. Загальний порядок укладання господарських договорів. Форма 

єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. 

3. Спрощений спосіб укладення господарських договорів (шляхом 

обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а 

також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень). 

4. Проект договору. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження 

розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують 

досягнення сторонами згоди щодо умов договору. 

5. Особливості укладання попередніх договорів. 

6. Особливості укладання господарських договорів за державним 

замовленням. Державний контракт. 

7. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного 

волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. 

8. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках 

та публічних торгах. 

9. Укладання організаційно-господарських договорів. 

10. Укладання господарських договорів за рішенням суду. 

11. Порядок зміни господарських договорів. Порядок розірвання 

господарських договорів. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти 

повинні засвоїти основні питання правового регулювання укладення 

господарських договорів, змістом договору, видами господарських договорів, 

істотними умовами господарського договору, предметом договору 

(найменування (номенклатура, асортимент) та кількість продукції (робіт, 

послуг), а також вимоги до їх якості), ціною договору, строком дії договору. 

Розуміти загальний порядок укладання господарських договорів, 

форму єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками, 

спрощений спосіб укладення господарських договорів (шляхом обміну 

листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також 

шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень), визначення 

об’єкту оподаткування для резидентів та нерезидентів. Розуміти порядок 



сплати податку з доходів фізичних осіб. Складати необхідні процесуальні 

документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1.1., 1.2.2, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.7, 4.8, 

5.7, 5.12, 6.1 

 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Попередній договір. 

Проект договору. 

Угода про зміну та доповнення договору. 

Угода про розірвання договору. 

Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. 

Договір оренди майна. 

Договір зберігання у товарному складі. 

Договір перевезення вантажу. 

 

ТЕМА 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Підстави та умови зменшення розміру та звільнення від господарської 

відповідальності. 

2. Правові наслідки прострочення боржника та прострочення кредитора. 

3. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері 

господарювання. 

4. Порядок відшкодування додаткових витрат, понесених стороною, яка 

зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною. 

5. Неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала 

збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання 

другою стороною. 

6. Порядок визначення розміру штрафних санкцій. 

7. Порядок застосування штрафних санкцій. 

8. Підстави та умови вилучення прибутку (доходу). 

9. Правова характеристика адміністративно-господарським санкціям. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Засвоїти основні 

аспекти господарсько-правової відповідальності учасників господарських 

відносин, принципи господарсько-правової відповідальності, підстави 

господарсько-правової відповідальності, правопорушення у сфері 

господарювання, невиконання або неналежне виконання господарського 



зобов’язання, порушення правил здійснення господарської діяльності, межі 

господарсько-правової відповідальності, порядок відшкодування збитків, 

склад та розмір відшкодування збитків, штрафні санкції, неустойка, штраф, 

пеня, порядок застосування штрафних санкцій. 

Крім того, студенти повинні знати: 

Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських 

санкцій. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських 

санкцій. 

Адміністративно-господарські санкції. Застосування адміністративно-

господарських санкцій до суб’єктів господарювання. Види адміністративно-

господарських санкцій. 

Фінансово-правова відповідальність суб’єктів господарювання. 

Адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання. Кримінальна 

відповідальність суб’єктів господарювання. 

  

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.2.3. 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.31, 

5.32, 6.1 

 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські 

зобов’язання. 

Позовна заява до третейського суду. 

Позовна заява до загального суду загальної юрисдикції. 

Позовна заява до господарського суду. 

Позовна заява до адміністративного суду. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Зміст розпорядження майном боржника як судова процедура у справі 

про банкрутство. 

2. Правова характеристика санації боржника у справі про банкрутство. 

3. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. 

4. Порядок ліквідаційного провадження у справі про банкрутство. 

5. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємництва. 

6. Види правопорушень законодавства про банкрутство. 

7. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

8. Правовий аналіз правового регулювання процедури банкрутства в 

державах пострадянського простору. 

9. Умови формування законодавства про банкрутство у країнах 

Євросоюзу. 



10. Юридичне забезпечення процедури банкрутства: світова практика. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Засвоїти такі 

основні питання як: 

 Неспроможність суб’єкта підприємництва. Банкрутство. Суб’єкт 

банкрутства (банкрут). 

Кредитори неплатоспроможних боржників. Права кредиторів щодо 

неплатоспроможних боржників. Збори (комітет) кредиторів. 

Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 

Досудова санація. 

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 

Розпорядження майном боржника. Мирова угода в справі про банкрутство. 

Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. 

Ліквідаційна процедура. Майнові активи неплатоспроможного боржника. 

Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за 

порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. 

Приховування банкрутства. Умисне доведення до банкрутства. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.16, 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

5.27, 5.28, 6.1 

 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Заява про порушення справи про банкрутство 

План санації боржника. 

Звіт керуючого санацією. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Види та форми господарсько-торговельної діяльності. 

2. Договір поставки та договір купівлі-продажу. 

3. Положення про поставки і Особливі умови поставок. 

4. Особливості договорів контрактації. 

5. Договір енергопостачання. 

6. Порівняльна характеристика договорів оренди та лізингу. 

7. Особливості оренди державного та комунального майна. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 



Господарсько-торговельна діяльність. Види господарсько-торговельної 

діяльності. Форми господарсько-торговельної діяльності. 

Матеріально-технічне постачання та збут. Договір поставки. Предмет, 

кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. Якість товарів, 

що поставляються. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 

Комплектність товарів, що поставляються. Положення про поставки і 

Особливі умови поставок. 

Контрактація сільськогосподарської продукції. Особливості виконання 

договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації. 

Договір енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та 

порядок розрахунків за договором енергопостачання. Правила користування 

енергією. 

Торговельно-біржова діяльність. Права та обов’язки товарної біржі. 

Правила біржової торгівлі. Припинення товарної біржі. 

Оренда майна та лізинг. Умови договору оренди. Оренда державного та 

комунального майна. Суборенда державного та комунального майна. Викуп 

(приватизація) об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. 

Припинення договору оренди. Лізинг у сфері господарювання. 

Інші види господарсько-торговельної діяльності. Міна (бартер) у сфері 

господарювання. Зберігання у товарному складі. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.6, 5.7, 5.19, 6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. 

Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

Договір енергопостачання. 

Договір оренди майна. 

Договір лізингу. 

Договір зберігання у товарному складі. 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Правова характеристика депозитних операцій банків. 

2. Особливості розрахункових операцій банків. 

3. Засоби контролю банку за використанням кредиту. 

4. Правова характеристика кредитного договору. 

5. Особливості факторингових послуг банків. 

6. Умови та порядок проведення лізингових операцій банків. 

7. Правова характеристика договору страхування. 



8. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі. 

9. Особливості правового статусу Рахункової палати. 

10. Повноваження Держфініспекції. 

11. Особливості правового статусу Аудиторської палати України. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Фінансове 

посередництво. Страхування у сфері господарювання. Допоміжна діяльність 

у сфері фінансів та страхування. 

Правовий статус банків. Банківська система України. Національний 

банк України. Рада Національного банку України. Організаційно-правові 

форми банків. Державні банки. Кооперативні банки. 

Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції 

банків. Банківські рахунки. Відповідальність за порушення строків 

розрахунків. Міжнародні розрахункові операції. 

Кредитні операції банків. Кредитування суб’єктів господарювання. 

Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, 

іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та 

довгострокові банківські кредити. Контроль банку за використанням 

кредиту. Кредитні ресурси. 

Факторингові послуги банків. Лізингові операції банків. 

Страхування у сфері господарювання. Суб’єкти страхової діяльності у 

сфері господарювання. Договір страхування. Законодавство про страхування 

у сфері господарювання. 

Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова 

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

Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних 

паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької 

діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. 

Укладання угод щодо цінних паперів. Фондова біржа. Особливі умови 

припинення діяльності фондової біржі. 

Аудит і аудиторська діяльність. Державний фінансовий аудит. 

Рахункова палата. Органи державного фінансового контролю. Аудитор і 

аудиторська організація. Аудиторська палата України. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.3, 5.19, 5.21, 6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Заява на відкриття рахунку. 

Картка зі зразками підписів та відбитком печатки. 

Договір на розрахунково-касове обслуговування. 



Договір про депозитні вклади. 

Кредитний договір. 

Договір страхування. 

Договір банківської гарантії. 

Договір факторингу 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Підстави виникнення агентських відносин. 

2. Порядок схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без 

повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

3. Порядок передачі прав комерційного агента. 

4. Припинення агентського договору. 

5. Особливості приймання вантажу до перевезення та одержання 

вантажу в пункті призначення. 

6. Правова характеристика договору транспортного експедирування. 

7. Правовий статус сторін за договором генерального підряду. 

8. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві. 

9. Особливості розрахунків за договором підряду на капітальне 

будівництво. 

10. Правова характеристика видам інвестицій. 

11. Особливості інноваційної діяльності. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. 

Предмет агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним 

агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

Немонопольні і монопольні агентські відносини. Передача прав 

комерційного агента. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Обов’язки 

щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах. 

Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення 

агентського договору. Законодавство про комерційне посередництво у сфері 

господарювання. 

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір 

перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов 

перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення. Плата за перевезення 

вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. 

Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. 

Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. 

Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного 

експедирування. 



Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на 

капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права 

замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. 

Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. 

Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві. Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні 

інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист 

інвестицій. 

Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види 

інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. 

Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза 

інноваційних проектів. Договір на створення та передачу науково-технічної 

продукції. Законодавство про інноваційну діяльність. 

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія). Поняття комерційної концесії та 

комерційної субконцесії. Система актів законодавства про комерційну 

концесію. Договір комерційної концесії за українським законодавством. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.3.11, 1.3.24, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.4, 3.8, 4.1, 4.6, 5.6, 5.7, 5.21, 5.30, 

6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Агентський договір. 

Договір перевезення вантажу. 

Договір підряду на капітальне будівництво. 

Інвестиційний договір. 

Договір комерційної концесії. 

 

ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

2. Особливості державної реєстрація зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

3. Засоби митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

4. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

5. Умови одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

кредитів в іноземних фінансових установах. 



6. Засоби захисту державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

7. Особливості створення та функціонування спільних підприємств. 

8. Правові основи створення і функціонування вільних економічних 

зон в Україні. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні 

операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Митне регулювання при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи оподаткування при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Валютні рахунки суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Валютна виручка від 

зовнішньоекономічної діяльності. Одержання суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових 

установах. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Іноземні інвестиції. Правове регулювання інвестування за кордон. 

Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії 

захисту іноземних інвестицій. Особливості створення та функціонування 

спільних підприємств. Правові основи створення і функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.6, 1.3.21, 1.3.24, 1.4.2, 

1.4.5, 1.4.6, 1.5.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.2., 3.4, 4.7, 5.6, 

6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу. 

Зовнішньоекономічний договір поставки. 

Арбітражна угода у зовнішньоекономічній діяльності. 

Претензія до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що порушив 

господарські зобов’язання. 

Позовна заява до господарського суду до суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного 

(третейського) суду. 

 



ТЕМА 8. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ТА СПОЖИВАЧІВ.  

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

 

1. Порядок визнання наявності або відсутності прав учасників відносин у 

сфері господарювання. 

2. Засади 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. 

3. Порядок визнання недійсними господарських угод. 

4. Порівняльна характеристика способів захисту прав та законних інтересів осіб 

у цивільному праві. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Поняття захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарської 

діяльності та споживачів. Механізм захисту прав та законних інтересів 

суб‘єктів підприємницької діяльності. Форми захисту прав та інтересів 

господарюючих суб’єктів. 

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. 

Захист прав суб‘єктів підприємницької діяльності при їхньому 

порушенні незаконними актами державних органів. 

Порядок розгляду справ у господарських судах. Розгляд справ у 

міжнародних судових інстанціях. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.5, 3.6, 5.2, 

5.11, 6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 



Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські 

зобов’язання. 

Відповідь на претензію суб’єкта господарювання. 

Позовна заява до господарського суду. 

Позовна заява до третейського суду. 

Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного 

(третейського) суду. 

 

2. Теми семінарських занять  

ТЕМА № 1. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ 

ДОГОВОРІВ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

ПЛАН  

1. Загальні умови укладання договорів. Зміст договору. Вільне 

волевиявлення. Примірні договори. Типові договори. Істотні умови 

господарського договору. Предмет договору (найменування (номенклатура, 

асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх 

якості). Ціна договору. Строк дії договору. 

2. Загальний порядок укладання господарських договорів. Форма 

єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. 

3. Спрощений спосіб укладення господарських договорів (шляхом 

обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а 

також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень). 

4. Проект договору. Протокол розбіжностей. Протокол узгодження 

розбіжностей, листи, телеграмами, телетайпограмами, що підтверджують 

досягнення сторонами згоди щодо умов договору. 

5. Особливості укладання попередніх договорів. 

6. Особливості укладання господарських договорів за державним 

замовленням. Державний контракт. 

7. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного 

волевиявлення сторін, примірних і типових договорів. 

8. Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках 

та публічних торгах. 

9. Укладання організаційно-господарських договорів. 

10. Укладання господарських договорів за рішенням суду. 

11. Порядок зміни господарських договорів. Порядок розірвання 

господарських договорів. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти 

повинні засвоїти основні питання правового регулювання укладення 

господарських договорів, змістом договору, видами господарських договорів, 

істотними умовами господарського договору, предметом договору 



(найменування (номенклатура, асортимент) та кількість продукції (робіт, 

послуг), а також вимоги до їх якості), ціною договору, строком дії договору. 

Розуміти загальний порядок укладання господарських договорів, 

форму єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками, 

спрощений спосіб укладення господарських договорів (шляхом обміну 

листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також 

шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень), визначення 

об’єкту оподаткування для резидентів та нерезидентів. Розуміти порядок 

сплати податку з доходів фізичних осіб. Складати необхідні процесуальні 

документи. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1.1., 1.2.2, 1.2.11, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.7, 4.8, 

5.7, 5.12, 6.1 

 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Попередній договір. 

Проект договору. 

Угода про зміну та доповнення договору. 

Угода про розірвання договору. 

Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. 

Договір оренди майна. 

Договір зберігання у товарному складі. 

Договір перевезення вантажу. 

 

ТЕМА 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

10. Підстави та умови зменшення розміру та звільнення від господарської 

відповідальності. 

11. Правові наслідки прострочення боржника та прострочення кредитора. 

12. Господарські санкції як правовий засіб відповідальності у сфері 

господарювання. 

13. Порядок відшкодування додаткових витрат, понесених стороною, яка 

зазнала збитків внаслідок порушення зобов’язання другою стороною. 

14. Неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала 

збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання 

другою стороною. 

15. Порядок визначення розміру штрафних санкцій. 

16. Порядок застосування штрафних санкцій. 



17. Підстави та умови вилучення прибутку (доходу). 

18. Правова характеристика адміністративно-господарським санкціям. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Засвоїти основні 

аспекти господарсько-правової відповідальності учасників господарських 

відносин, принципи господарсько-правової відповідальності, підстави 

господарсько-правової відповідальності, правопорушення у сфері 

господарювання, невиконання або неналежне виконання господарського 

зобов’язання, порушення правил здійснення господарської діяльності, межі 

господарсько-правової відповідальності, порядок відшкодування збитків, 

склад та розмір відшкодування збитків, штрафні санкції, неустойка, штраф, 

пеня, порядок застосування штрафних санкцій. 

Крім того, студенти повинні знати: 

Оперативно-господарські санкції. Види оперативно-господарських 

санкцій. Підстави та порядок застосування оперативно-господарських 

санкцій. 

Адміністративно-господарські санкції. Застосування адміністративно-

господарських санкцій до суб’єктів господарювання. Види адміністративно-

господарських санкцій. 

Фінансово-правова відповідальність суб’єктів господарювання. 

Адміністративна відповідальність суб’єктів господарювання. Кримінальна 

відповідальність суб’єктів господарювання. 

  

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.2.3. 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 5.31, 

5.32, 6.1 

 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські 

зобов’язання. 

Позовна заява до третейського суду. 

Позовна заява до загального суду загальної юрисдикції. 

Позовна заява до господарського суду. 

Позовна заява до адміністративного суду. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

11. Зміст розпорядження майном боржника як судова процедура у справі 

про банкрутство. 

12. Правова характеристика санації боржника у справі про банкрутство. 

13. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. 



14. Порядок ліквідаційного провадження у справі про банкрутство. 

15. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів підприємництва. 

16. Види правопорушень законодавства про банкрутство. 

17. Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство. 

18. Правовий аналіз правового регулювання процедури банкрутства в 

державах пострадянського простору. 

19. Умови формування законодавства про банкрутство у країнах 

Євросоюзу. 

20. Юридичне забезпечення процедури банкрутства: світова практика. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Засвоїти такі 

основні питання як: 

 Неспроможність суб’єкта підприємництва. Банкрутство. Суб’єкт 

банкрутства (банкрут). 

Кредитори неплатоспроможних боржників. Права кредиторів щодо 

неплатоспроможних боржників. Збори (комітет) кредиторів. 

Заходи щодо запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва. 

Досудова санація. 

Процедури, що застосовуються до неплатоспроможного боржника. 

Розпорядження майном боржника. Мирова угода в справі про банкрутство. 

Санація (відновлення платоспроможності) боржника. Ліквідація банкрута. 

Ліквідаційна процедура. Майнові активи неплатоспроможного боржника. 

Державна політика з питань банкрутства. Відповідальність за 

порушення законодавства про банкрутство. Фіктивне банкрутство. 

Приховування банкрутства. Умисне доведення до банкрутства. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1 1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.16, 1.5.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 

5.27, 5.28, 6.1 

 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Заява про порушення справи про банкрутство 

План санації боржника. 

Звіт керуючого санацією. 

 

ТЕМА 4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-

ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

8. Види та форми господарсько-торговельної діяльності. 

9. Договір поставки та договір купівлі-продажу. 



10. Положення про поставки і Особливі умови поставок. 

11. Особливості договорів контрактації. 

12. Договір енергопостачання. 

13. Порівняльна характеристика договорів оренди та лізингу. 

14. Особливості оренди державного та комунального майна. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Господарсько-торговельна діяльність. Види господарсько-торговельної 

діяльності. Форми господарсько-торговельної діяльності. 

Матеріально-технічне постачання та збут. Договір поставки. Предмет, 

кількість і асортимент поставки. Строки і порядок поставки. Якість товарів, 

що поставляються. Претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів. 

Комплектність товарів, що поставляються. Положення про поставки і 

Особливі умови поставок. 

Контрактація сільськогосподарської продукції. Особливості виконання 

договорів контрактації. Відповідальність за договором контрактації. 

Договір енергопостачання. Кількість і якість енергії. Строки, ціни та 

порядок розрахунків за договором енергопостачання. Правила користування 

енергією. 

Торговельно-біржова діяльність. Права та обов’язки товарної біржі. 

Правила біржової торгівлі. Припинення товарної біржі. 

Оренда майна та лізинг. Умови договору оренди. Оренда державного та 

комунального майна. Суборенда державного та комунального майна. Викуп 

(приватизація) об’єкта оренди. Оренда землі у сфері господарювання. 

Припинення договору оренди. Лізинг у сфері господарювання. 

Інші види господарсько-торговельної діяльності. Міна (бартер) у сфері 

господарювання. Зберігання у товарному складі. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.6, 5.7, 5.19, 6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. 

Договір контрактації сільськогосподарської продукції. 

Договір енергопостачання. 

Договір оренди майна. 

Договір лізингу. 

Договір зберігання у товарному складі. 

 



ТЕМА 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

12. Правова характеристика депозитних операцій банків. 

13. Особливості розрахункових операцій банків. 

14. Засоби контролю банку за використанням кредиту. 

15. Правова характеристика кредитного договору. 

16. Особливості факторингових послуг банків. 

17. Умови та порядок проведення лізингових операцій банків. 

18. Правова характеристика договору страхування. 

19. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі. 

20. Особливості правового статусу Рахункової палати. 

21. Повноваження Держфініспекції. 

22. Особливості правового статусу Аудиторської палати України. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Фінансове 

посередництво. Страхування у сфері господарювання. Допоміжна діяльність 

у сфері фінансів та страхування. 

Правовий статус банків. Банківська система України. Національний 

банк України. Рада Національного банку України. Організаційно-правові 

форми банків. Державні банки. Кооперативні банки. 

Банківські операції. Депозитні операції банків. Розрахункові операції 

банків. Банківські рахунки. Відповідальність за порушення строків 

розрахунків. Міжнародні розрахункові операції. 

Кредитні операції банків. Кредитування суб’єктів господарювання. 

Форми та види банківського кредиту. Банківський, комерційний, лізинговий, 

іпотечний та інші форми кредиту. Короткострокові, середньострокові та 

довгострокові банківські кредити. Контроль банку за використанням 

кредиту. Кредитні ресурси. 

Факторингові послуги банків. Лізингові операції банків. 

Страхування у сфері господарювання. Суб’єкти страхової діяльності у 

сфері господарювання. Договір страхування. Законодавство про страхування 

у сфері господарювання. 

Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова 

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

Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних 

паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької 

діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. 

Укладання угод щодо цінних паперів. Фондова біржа. Особливі умови 

припинення діяльності фондової біржі. 

Аудит і аудиторська діяльність. Державний фінансовий аудит. 

Рахункова палата. Органи державного фінансового контролю. Аудитор і 

аудиторська організація. Аудиторська палата України. 



 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 

2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 5.3, 5.19, 5.21, 6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Заява на відкриття рахунку. 

Картка зі зразками підписів та відбитком печатки. 

Договір на розрахунково-касове обслуговування. 

Договір про депозитні вклади. 

Кредитний договір. 

Договір страхування. 

Договір банківської гарантії. 

Договір факторингу 

 

ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

12. Підстави виникнення агентських відносин. 

13. Порядок схвалення угоди, укладеної комерційним агентом без 

повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

14. Порядок передачі прав комерційного агента. 

15. Припинення агентського договору. 

16. Особливості приймання вантажу до перевезення та одержання 

вантажу в пункті призначення. 

17. Правова характеристика договору транспортного експедирування. 

18. Правовий статус сторін за договором генерального підряду. 

19. Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві. 

20. Особливості розрахунків за договором підряду на капітальне 

будівництво. 

21. Правова характеристика видам інвестицій. 

22. Особливості інноваційної діяльності. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин. 

Предмет агентського договору. Схвалення угоди, укладеної комерційним 

агентом без повноваження на її укладення або з перевищенням повноважень. 

Немонопольні і монопольні агентські відносини. Передача прав 

комерційного агента. Взаєморозрахунки в агентських відносинах. Обов’язки 

щодо нерозголошення конфіденційної інформації в агентських відносинах. 

Відповідальність за порушення агентського договору. Припинення 



агентського договору. Законодавство про комерційне посередництво у сфері 

господарювання. 

Перевезення вантажів як вид господарської діяльності. Договір 

перевезення вантажу. Приймання вантажу до перевезення. Зміна умов 

перевезення. Одержання вантажу в пункті призначення. Плата за перевезення 

вантажів. Договір перевезення вантажу в прямому змішаному сполученні. 

Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. 

Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу. 

Порядок вирішення спорів щодо перевезень. Договір транспортного 

експедирування. 

Підрядні відносини у капітальному будівництві. Договір підряду на 

капітальне будівництво. Генеральний підрядник і субпідрядник. Права 

замовника. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво. 

Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво. 

Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному 

будівництві. Договір підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт. 

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Суб’єкти інвестиційної 

діяльності. Прямі інвестиції, портфельні інвестиції, реінвестиції, іноземні 

інвестиції. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист 

інвестицій. 

Інноваційна діяльність. Інвестування інноваційної діяльності. Види 

інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. 

Державні гарантії інноваційної діяльності. Державна експертиза 

інноваційних проектів. Договір на створення та передачу науково-технічної 

продукції. Законодавство про інноваційну діяльність. 

Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів 

господарювання (комерційна концесія). Поняття комерційної концесії та 

комерційної субконцесії. Система актів законодавства про комерційну 

концесію. Договір комерційної концесії за українським законодавством. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.2.1, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.3.1, 1.3.2,1.3.5, 1.3.11, 1.3.24, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.4, 3.8, 4.1, 4.6, 5.6, 5.7, 5.21, 5.30, 

6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Агентський договір. 

Договір перевезення вантажу. 

Договір підряду на капітальне будівництво. 

Інвестиційний договір. 

Договір комерційної концесії. 

 



ТЕМА 7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

9. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. 

10. Особливості державної реєстрація зовнішньоекономічних 

договорів (контрактів). 

11. Засоби митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

12. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

13. Умови одержання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

кредитів в іноземних фінансових установах. 

14. Засоби захисту державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

15. Особливості створення та функціонування спільних підприємств. 

16. Правові основи створення і функціонування вільних економічних 

зон в Україні. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічні 

операції. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій. 

Зовнішньоекономічні договори (контракти). Державна реєстрація 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Митне регулювання при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Принципи оподаткування при 

здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. Валютні рахунки суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. Валютна виручка від 

зовнішньоекономічної діяльності. Одержання суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності кредитів в іноземних фінансових 

установах. Захист державою прав та законних інтересів суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Іноземні інвестиції. Правове регулювання інвестування за кордон. 

Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії 

захисту іноземних інвестицій. Особливості створення та функціонування 

спільних підприємств. Правові основи створення і функціонування вільних 

економічних зон в Україні. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.6, 1.3.21, 1.3.24, 1.4.2, 

1.4.5, 1.4.6, 1.5.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.2., 3.4, 4.7, 5.6, 

6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 



теми. 

Зовнішньоекономічний договір купівлі-продажу. 

Зовнішньоекономічний договір поставки. 

Арбітражна угода у зовнішньоекономічній діяльності. 

Претензія до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, що порушив 

господарські зобов’язання. 

Позовна заява до господарського суду до суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного 

(третейського) суду. 

 

ТЕМА 8. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

ТА СПОЖИВАЧІВ.  

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

5. Порядок визнання наявності або відсутності прав учасників відносин у 

сфері господарювання. 

6. Засади 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. 

7. Порядок визнання недійсними господарських угод. 

8. Порівняльна характеристика способів захисту прав та законних інтересів осіб 

у цивільному праві. 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студент повинен 

засвоїти такі основні питання як: 

Поняття захисту прав та законних інтересів суб‘єктів господарської 

діяльності та споживачів. Механізм захисту прав та законних інтересів 

суб‘єктів підприємницької діяльності. Форми захисту прав та інтересів 

господарюючих суб’єктів. 

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. 



Захист прав суб‘єктів підприємницької діяльності при їхньому 

порушенні незаконними актами державних органів. 

Порядок розгляду справ у господарських судах. Розгляд справ у 

міжнародних судових інстанціях. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 
1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.5, 3.6, 5.2, 

5.11, 6.1 

Перелік документів, які складаються студентами під час вивчення 

теми. 

Претензія до суб’єкта господарювання, що порушив господарські 

зобов’язання. 

Відповідь на претензію суб’єкта господарювання. 

Позовна заява до господарського суду. 

Позовна заява до третейського суду. 

Позовна заява до міжнародного комерційного арбітражного 

(третейського) суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання з навчальної дисципліни «Господарське право» , винесені на 
розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні сформовані необхідні 
практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані в повному обсязі. Під час заняття з навчальної дисципліни «Господарське 
право» продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на 
теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки 
стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, 
теорії та правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання з навчальної дисципліни «Господарське право», винесені на 
розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні 
навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні завдання виконані в 
повному обсязі з неістотними неточностями. Під час заняття з навчальної дисципліни 
«Господарське право» 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, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання з навчальної дисципліни «Господарське право», винесені на 
розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного характеру; 
практичні навички та вміння сформовані недостатньо; більшість навчальних завдань 
виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні помилки, які потребують 
подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття з навчальної дисципліни «Господарське право», не 
знає більшої частини програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, 
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. 

0 Відсутність на занятті 

 


