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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників Обсяг 

навчальної  дисципліни 

(денна форма) 

Статус навчальної дисципліни: 

нормативна 

 

 

 

Рік підготовки: 4 

Семестри: 8 

 

 

Кількість кредитів ECTS: 4 

Загальна кількість годин: 120 

Шифр та назва спеціальності 081 право 

 

Лекції (теоретична підготовка): 26 год. 

 

Практичні: 24 год. 

 

Самостійна робота: 70 год. 

 

Вид контролю: залік. 

Навчальний курс «Господарські зобов’язання» розрахований на студентів закладів вищої 

освіти спеціальності 081 Право з урахуванням наявності у них базового рівня знань (середньої 

освіти), які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра. Він 

побудований відповідно до вимог Європейської Кредитно-Трансферної системи (ECTS). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні, законодавчі та практичні 

загальні положення щодо господарських зобов’язань, положення щодо окремих видів 

господарських зобов’язань.  

 Навчальний курс „Господарські зобов’язання” являє собою спеціальний курс 

поглибленого вивчення інституту „Господарських зобов’язань” фундаментального курсу 

„Господарське право”, який вивчається студентами підготовки бакалаврів галузі знань 081 

Право. Навчальний курс „Господарські зобов’язання” ґрунтується на загальних положеннях 

курсів „Теорія держави і права”, „Цивільне право”, „Адміністративне право”, має тісні зв’язки з 

відповідними положеннями інших навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування 

– „Господарський процес”, „Фінансове право”, „Податкове право”  та іншими.  

Курс «Господарські зобов’язання» розроблено для студентів IV курсу. На вивчення 

курсу відводиться 120 годин / 4 кредитів ECTS. Зокрема курс передбачає 26 годин лекційних 

занять, 24 годин практичних занять, а також 70 годин самостійної роботи студентів. Формою 

підсумкового контролю якості знань, навичок, вмінь студентів є залік у VІІІ навчальному 

семестрі. 

Метою викладання навчальної дисципліни „Господарські зобов’язання” є ознайомлення 

студентів з теоретичними положеннями щодо господарських зобов’язань, вивчення ними 

основних законодавчих та інших нормативних актів, які регулюють господарські зобов’язання, 

набуття вмінь і навичок застосовувати отримані знання. Основними завданнями вивчення 

дисципліни „Господарські зобов’язання” є набуття знань, вмінь і навичок, що надають 

студентам можливість вільно орієнтуватися в законодавстві про господарські зобов’язання, 

вірно тлумачити положення законів та підзаконних актів, а також користуватися ними у 

практичній діяльності. Навчальна дисципліна „Господарські зобов’язання” максимально 

наближена до реальної економіки і надає можливість використати одержані знання для 

вирішення господарських питань. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Господарські зобов’язання” є набуття 

знань, вмінь і навичок, що надають студентам можливість вільно орієнтуватися в законодавстві 

про господарські зобов’язання, вірно тлумачити положення законів та підзаконних актів, а 

також користуватися ними у практичній діяльності. Навчальна дисципліна „Господарські 

зобов’язання” максимально наближена до реальної економіки і надає можливість використати 

одержані знання для вирішення господарських питань. 
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2.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

Студенти повинні сформувати необхідні загальні та професійні компетентності 

відповідно до вимог освітньої програми: 

Шифр 

згідно ОПП 
Компетентності 

ЗК1  Здатність до абстрактного мислення аналізу та синтезу 

ЗК2  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК3  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК8  Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК10  Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

ЗК11  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні 

СК3  Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи 

СК5  Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права 

СК7  Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного 

права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей  права, 

як: господарське право і господарське процесуальне право 

СК8  Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального 

і процесуального права 

СК9  Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових 

коштів 

СК11  Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти 

СК12  Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції 

СК13  Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування 

набутих знань у професійній діяльності 

СК14  Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, 

належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації 

СК15  Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування 

СК16  Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння 

їх правового характеру і значення 

СК 17  Здатність до застосування в юридичній діяльності системи норм 

господарського права, які визначають порядок та принципи організації і 

здійснення господарської діяльності 

СК 25  Вміння аналізувати нормативні акти, якими визначається компетенція органів 

державної влади і управління 

 Програмні результати навчання 

ПРН1  Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих 

умов та обставин 

ПРН3  Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 

ПРН 4  Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми 

ПРН 5  Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних)з 

достатньою обґрунтованістю 

ПРН 6  Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему 
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ПРН 7  Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами 

ПРН 8  Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин 

ПРН12  Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло 

ПРН13  Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту 

ПРН15  Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні 

технології і бази даних 

ПРН18  Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей 

та принципів функціонування національної правової системи 

ПРН20  Пояснювати природу та зміст основних правових явищ іпроцесів 

ПРН21  Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки 

ПРН22  Готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового 

висновку зробленого у різних правових ситуаціях 

ПРН23  Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях 

Бакалавр повинен знати:  

- загальні положення щодо господарських зобов’язань, їх роль і місце в системі 

господарських відносин; 

- класифікацію господарських зобов’язань, сфери їх застосування і джерела нормативного 

регулювання;  

- окремі види господарських зобов’язань; 

- господарські зобов’язання в окремих сферах і галузях економіки; 

- стан основних проблем теорії господарських зобов’язань; 

Бакалавр повинен вміти: 

- орієнтуватися у законодавстві про господарські зобов’язання; 

- використовувати отримані знання у практичній діяльності; 

- самостійно використовувати і застосовувати відповідні норми господарського 

законодавства. 
-   

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Господарське зобов’язання як категорія господарського права. Поняття і 

сутність господарського зобов’язання. Основні характерні ознаки господарських зобов’язань. 

Теорія господарських зобов’язань як наука і навчальна дисципліна.  

Тема 2. Склад, підстави виникнення і види господарських зобов’язань. Cуб’єктний 

склад господарських зобов’язань. Об’єкти господарських зобов’язань. Зміст господарських 

зобов’язань. Санкції у господарських зобов’язаннях. Підстави виникнення господарських 

зобов’язань. Класифікація господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання. 

Організаційно-господарські зобов’язання. Соціально-комунальні та публічні зобов’язання 

Тема 3. Виконання, зміна і припинення господарських зобов’язань. Загальні умови 

виконання господарських зобов’язань. Виконання зобов’язання третьою особою та передача 

прав у зобов’язаннях. Особливості виконання зобов’язань з множинністю осіб та грошових 

зобов’язань. Припинення господарських зобов’язань. Недійсність господарського зобов’язання 

та її наслідки. 

Тема 4. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. Заходи захисту прав 

учасників господарських відносин як засоби забезпечення виконання зобов’язань. Заходи 

відповідальності як засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань. Види 

забезпечення виконання зобов’язань, які звичайно застосовуються у господарському обігу. 

Специфічні засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань за ГК України. 
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Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Зобов’язання, пов’язані з утворенням суб’єктів господарювання та 

організацією їхньої діяльності. Зобов’язання з утворення суб’єктів господарювання. 

Зобов’язання з легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання. Зобов’язання із спільної 

діяльності. Зобов’язання з планування господарської діяльності. Зобов’язання з приватизації. 

Тема 6. Зобов’язання із здійснення державного контролю за господарською 

діяльністю і застосування адміністративно-господарських санкцій. Нормативно-правові 

засади здійснення державного контролю за господарською діяльністю і застосування 

адміністративно-господарських санкцій. Зобов’язання із здійснення державного контролю за 

господарською діяльністю. Зобов’язання із застосування адміністративно-господарських 

санкцій. Зобов’язання із здійснення державного контролю і застосування адміністративно-

господарських санкцій у сфері обмеження монополізму і захисту конкуренції. 

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Зобов’язання із забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції. 

Організаційно-правові форми забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції. 

Вільна оптова торгівля. Правові засади здійснення державних закупівель. Договір купівлі-

продажу у господарській діяльності. Договір поставки. Договори енергопостачання. Договори 

контрактації, міни (бартеру), агентський договір. 

Тема 8. Зобов’язання з передачі у строкове користування майна та майнових прав. 

Зобов’язання з оренди майна. Зобов’язання з лізингу. Зобов’язання з концесії державного та 

комунального майна. Зобов’язання з комерційної концесії. Зобов’язання з угоди про розподіл 

продукції. Зобов’язання з угоди про умови користування нафтогазоносними надрами 

Тема 9. Підрядні зобов’язання у господарській діяльності. Договір підряду у 

господарській діяльності. Договір підряду на капітальне будівництво. Договір про виконання 

проектних і досліджувальних (пошукових) робіт. Договір на створення і передачу науково-

технічної продукції. 

Тема 10. Зобов’язання з перевезень у господарській діяльності. Загальні положення 

щодо господарських зобов’язань з перевезень. Особливості зобов’язань з перевезень 

залізничним транспортом. Особливості зобов’язань з перевезень морським та внутрішнім 

водним транспортом. Особливості зобов’язань з перевезень авіаційним транспортом. 

Особливості зобов’язань з перевезень автомобільним транспортом. Особливості зобов’язань з 

транспортування трубопровідним транспортом. Зобов’язання з транспортного експедирування. 

Тема 11. Зобов’язання з надання послуг у господарській діяльності. Загальні 

положення щодо зобов’язань з надання послуг у господарській діяльності. Господарські 

зобов’язання з надання послуг із зберігання. Договір доручення, договір комісії у господарській 

діяльності. Договір управління майном у господарській діяльності. Господарські зобов’язання 

із страхування. Господарські зобов’язання з надання рекламних послуг. Господарські 

зобов’язання з надання послуг зв’язку і телекомунікаційних послуг. 

Тема 12. Кредитно-розрахункові зобов’язання у господарській діяльності. Договір 

позики у господарській діяльності. Кредитний договір у господарській діяльності. Договір 

банківського вкладу (депозиту) у господарській діяльності. Договір банківського рахунка у 

господарській діяльності. Господарське зобов’язання з факторингу. Зобов’язання з розрахунків 

у господарському обігу. 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ. 

Тематичний план 

Назви тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостій

на робота 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Господарське зобов’язання як категорія 

господарського права 
12 2 2 5 

Тема 2. Склад, підстави виникнення і види 

господарських зобов’язань 
16 4 2 5 

Тема 3. Виконання, зміна і припинення господарських 

зобов’язань 
12 2 2 5 

Тема 4. Забезпечення виконання господарських 

зобов’язань 
12 2 2 5 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Зобов’язання, пов’язані з утворенням 

суб’єктів господарювання та організацією їхньої 

діяльності 

14 2 2 8 

Тема 6. Зобов’язання із здійснення державного 

контролю за господарською діяльністю і застосування 

адміністративно-господарських санкцій 

12 2 2 8 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Зобов’язання із забезпечення засобами 

виробництва та реалізації продукції 
12 2 2 5 

Тема 8. Зобов’язання з передачі у строкове 

користування майна та майнових прав 
12 2 2 6 

Тема 9. Підрядні зобов’язання у господарській 

діяльності 
12 2 2 6 

Тема 10. Зобов’язання з перевезень у господарській 

діяльності 
12 2 2 5 

Тема 11. Зобов’язання з надання послуг у 

господарській діяльності 
12 2 2 6 

Тема 12. Кредитно-розрахункові зобов’язання у 

господарській діяльності 
12 2 2 6 

Усього годин 120 26 24 70 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА (V семестр) 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Поняття, сутність і склад господарського зобов’язання (2 год.) 

План 

1. Поняття і сутність господарського зобов’язання 

2. Основні характерні ознаки господарських зобов’язань 

3. Теорія господарських зобов’язань як наука і навчальна дисципліна  

4. Cуб’єктний склад господарських зобов’язань 

5. Об’єкти господарських зобов’язань  

6. Зміст господарських зобов’язань 

7. Санкції у господарських зобов’язаннях 

Тема 2. Підстави виникнення і види господарських зобов’язань (2 год.) 

План 

1. Підстави виникнення господарських зобов’язань 
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2. Класифікація господарських зобов’язань  

3. Майново-господарські зобов’язання 

4. Організаційно-господарські зобов’язання 

5. Соціально-комунальні господарські зобов’язання  

6. Публічні господарські зобов’язання  

Тема 3. Господарські договірні зобов’язання (2 год.) 

План 

1. Поняття і зміст господарського договору 

2. Види господарських договорів 

3. Форма господарського договору 

4. Загальний порядок укладання господарських договорів 

5. Порядок укладання окремих видів господарських договорів 

6. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 

Тема 4. Виконання, зміна, припинення господарських зобов’язань та забезпечення їх 

виконання (2 год.) 

План 

1. Загальні умови виконання господарських зобов’язань  

2. Припинення господарських зобов’язань  

3. Недійсність господарського зобов’язання та її наслідки 

4. Заходи відповідальності як засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань 

5. Види забезпечення виконання зобов’язань, які звичайно застосовуються у господарському 

обігу  

6. Специфічні засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань за ГК України 

 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Зобов’язання, пов’язані з утворенням суб’єктів господарювання та організацією 

їхньої діяльності (2 год.) 

План 

1. Зобов’язання з утворення суб’єктів господарювання  

2. Зобов’язання з легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання  

3. Зобов’язання із спільної діяльності 

4. Зобов’язання з планування господарської діяльності  

5. Зобов’язання з приватизації  

Тема 6. Зобов’язання із здійснення державного контролю за господарською діяльністю і 

застосування адміністративно-господарських санкцій (2 год.) 

План 

1. Нормативно-правові засади здійснення державного контролю за господарською діяльністю і 

застосування адміністративно-господарських санкцій 

2. Зобов’язання із здійснення державного контролю за господарською діяльністю 

3. Зобов’язання із застосування адміністративно-господарських санкцій 

4. Зобов’язання із здійснення державного контролю і застосування адміністративно-

господарських санкцій у сфері обмеження монополізму і захисту конкуренції 

Змістовий модуль 3. 

Тема 7. Зобов’язання із забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції (2 год.) 

План 

1. Забезпечення засобами виробництва та реалізація продукції в порядку вільної оптової 

торгівлі 

2. Організаційні засади здійснення державних закупівель 

3. Порядок проведення процедур державних закупівель 

4. Договір купівлі-продажу у господарській діяльності 

5. Договір поставки 

6. Договори енергопостачання 
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7. Агентський договір 

Тема 8. Зобов’язання з передачі у строкове користування майна та майнових прав (2 год.) 

План 

1. Зобов’язання з оренди майна 

2. Зобов’язання з лізингу 

3. Зобов’язання з концесії державного та комунального майна 

4. Зобов’язання з комерційної концесії 

5. Зобов’язання з угоди про розподіл продукції 

6. Зобов’язання з угоди про умови користування нафтогазоносними надрами 

Тема 9. Підрядні зобов’язання у господарській діяльності (2 год.) 

План 

1. Договір підряду у господарській діяльності: загальні положення 

2. Якість роботи за договором підряду та правові засоби її забезпечення 

3. Договір підряду на капітальне будівництво: загальні положення 

4. Договірна ціна у договорі підряду на капітальне будівництво 

5. Права та обов’язки сторін у договорі підряду на капітальне будівництво  

6. Приймання-передача закінчених робіт (об’єкта будівництва) 

7. Договір про виконання проектних і досліджувальних (пошукових) робіт 

8. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції 

9. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних 

робіт 

Тема 10. Зобов’язання з перевезень у господарській діяльності (2 год.) 

План 

1. Загальні положення щодо господарських зобов’язань з перевезень 

2. Особливості зобов’язань з перевезень залізничним транспортом  

3. Особливості зобов’язань з перевезень авіаційним транспортом  

4. Особливості зобов’язань з перевезень автомобільним транспортом  

5. Особливості зобов’язань з перевезень морським та внутрішнім водним транспортом 

6. Особливості зобов’язань з транспортування трубопровідним транспортом  

7. Зобов’язання з транспортного експедирування 

Тема 11. Зобов’язання з надання послуг у господарській діяльності (2 год.) 

План 

1. Загальні положення щодо зобов’язань з надання послуг у господарській діяльності  

2. Господарські зобов’язання з надання послуг із зберігання 

3. Господарські зобов’язання із страхування  

4. Господарські зобов’язання з надання рекламних послуг 

5. Зобов’язання з надання посередницьких послуг у господарській діяльності 

6. Господарські зобов’язання з надання аудиторських послуг 

7. Господарські зобов’язання з надання послуг поштового зв’язку  

8. Господарські зобов’язання з надання телекомунікаційних послуг 

Тема 12. Кредитно-розрахункові зобов’язання у господарській діяльності (2 год.) 

План 

1. Договір позики у господарській діяльності 

2. Змістовий договір у господарській діяльності 

3. Договір банківського вкладу (депозиту) у господарській діяльності 

4. Договір банківського рахунка у господарській діяльності 

5. Господарське зобов’язання з факторингу 

6. Зобов’язання з розрахунків у господарському обігу 
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Теми презентацій (самостійна робота) 

Тема 1. Поняття, сутність і склад господарського зобов’язання 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Господарське зобов’язання як різновид господарського правовідношення. 2. Cуб’єкти 

організаційно-господарських повноважень як сторони у господарських зобов’язаннях. 3. 

Споживачі як сторони у господарських зобов’язаннях. 

 Самостійно опрацювати такі питання: 

1. Ознаки, що характеризують господарське зобов’язання. 2. Економічна функція 

господарських зобов’язань. 3. Юридичний та матеріальний об’єкт господарського зобов’язання. 

4. Юридичний зміст господарського зобов’язання. 

Тема 2. Підстави виникнення і види господарських зобов’язань 

Підготувати реферати з таких питань:  

 1. Юридичні факти у господарських зобов’язаннях. 2. Презумпції і фікції у 

господарських зобов’язаннях 3. Заяви і звернення учасників господарської діяльності як 

підстави виникнення господарських зобов’язань. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

1. Внутрішньогосподарські зобов’язання. 2. Внутрішньосистемні зобов’язання. 3. 

Майново-господарські охоронні зобов’язання із заподіяння шкоди. 4. Майново-господарські 

охоронні зобов’язання з безпідставного придбання або збереження майна. 5. Організаційно-

господарські зобов’язання у формі доручення. 6. Організаційні договори у сфері 

господарювання, які не володіють ознаками організаційно-господарських зобов’язань. 

Тема  3. Господарські договірні зобов’язання 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Істотні умови господарського договору. 2. Примірні (приблизні) та типові 

господарські договори. 3. Види біржових договорів 4. Господарські договори у формі 

електронного документу. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Усна форма господарського договору. 2. Нотаріальна форма господарського 

договору. 3. Протокол розбіжностей та протокол узгодження розбіжностей. 4. Попередні 

договори та особливості їх укладення. 5. Державні контракти, особливості їх укладення та 

виконання. 

Тема  4. Виконання, зміна, припинення господарських зобов’язань та забезпечення їх 

виконання 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Виконання господарського зобов’язання третьою особою та передача прав у 

зобов’язаннях. 2. Особливості виконання господарських зобов’язань з множинністю осіб 3. 

Особливості виконання грошових господарських зобов’язань. 4. Заходи захисту прав учасників 

господарських відносин як засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Акт передачі (делегування) прав у зобов’язанні. 2. Співвідношення заходів 

оперативного впливу, оперативно-господарських санкцій та видів забезпечення виконання 

господарських зобов’язань. 3. Роль адміністративно-господарських санкцій як засобів 

забезпечення виконання організаційно-господарських зобов’язань. 4. Притримання, завдаток, 

факторинг, акредитив, передоплата, аванс як засоби забезпечення виконання господарських 

зобов’язань. 

Тема 5. Зобов’язання, пов’язані з утворенням суб’єктів господарювання та організацією 

їхньої діяльності 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Господарське зобов’язання з утворення господарського об’єднання. 2. Договір 

простого товариства. 3. Зобов’язання з планування господарської діяльності підприємства 

громадської організації. 4. Договір приватизації. 

Самостійно опрацювати такі питання: 
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 1. Організаційно-господарські зобов’язання з отримання суб’єктами господарювання 

документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 2. Організаційно-

господарські зобов’язання з реєстрації суб’єктів господарювання в органах пенсійного фонду та 

фондів соціального страхування. 3. Організаційно-господарські зобов’язання з реєстрації 

суб’єктів господарювання у податкових органах. 

Тема 6. Зобов’язання із здійснення державного контролю за господарською діяльністю і 

застосування адміністративно-господарських санкцій 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Господарські зобов’язання із здійснення державного контролю і застосування 

адміністративно-господарських санкцій у сфері реклами. 2. Господарські зобов’язання із 

здійснення державного контролю і застосування адміністративно-господарських санкцій у 

сфері ціноутворення. 3. Господарські зобов’язання із здійснення державного контролю і 

застосування адміністративно-господарських санкцій в електроенергетиці. 5. Господарські 

зобов’язання із здійснення державного контролю і застосування адміністративно-господарських 

санкцій у будівництві. 4. Господарські зобов’язання з надання дозволів на узгоджені дії та на 

економічну концентрацію. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Загальний зміст зобов’язань із здійснення державного контролю за господарською 

діяльністю (за Законом „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р.). 2. Господарські зобов’язання із здійснення 

державного контролю і застосування адміністративно-господарських санкцій на ринку цінних 

паперів. 3. Господарські зобов’язання із здійснення державного контролю і застосування 

адміністративно-господарських санкцій у сфері технічного регулювання і стандартизації. 4. 

Господарські зобов’язання із здійснення державного контролю і застосування адміністративно-

господарських санкцій у гірничодобувній промисловості. 5. Господарські зобов’язання із 

здійснення державного контролю і застосування адміністративно-господарських санкцій у 

харчовій промисловості. 

Тема 7. Зобов’язання із забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Господарські зобов’язання, що складаються при проведенні аукціонів. 2. Господарські 

зобов’язання у сфері державних закупівель. 3. Договір про закупівлю товарів (робіт, послуг) за 

державні кошти. 4. Договір міни (бартеру) у господарській діяльності. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Забезпечення засобами виробництва та реалізація продукції як вид господарської 

діяльності. 2. Функції та повноваження Державної казначейської служби у сфері державних 

закупівель. 3. Функції та повноваження Антимонопольного комітету у сфері державних 

закупівель. 4. Порядок проведення електронного реверсивного аукціону. 5. Правила заповнення 

Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти. 6. Договір 

контрактації сільськогосподарської продукції. 7. Договори доручення і комісії у сфері 

забезпечення засобами виробництва та реалізації продукції. 

Тема 8. Зобов’язання з передачі у строкове користування майна та майнових прав 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Господарські зобов’язання з оренди державного та комунального майна. 2. Лізингові 

господарські зобов’язання. 3. Господарські зобов’язання з концесійного конкурсу. 4. 

Господарські зобов’язання з користування надрами. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Трудовий колектив як орендар цілісного майнового комплексу підприємства 

(структурного підрозділу) державної форми власності. 2. Об’єкти оренди державного та 

комунального майна. 3. Договір сублізингу. 4. Зобов’язання з концесії на будівництво та 

експлуатацію автомобільної дороги. 

Тема 9. Підрядні зобов’язання у господарській діяльності 

Підготувати реферати з таких питань:  
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1. Підряд на ремонт обладнання, машин, механізмів та інші ремонтні роботи. 2. 

Передумови виконання підрядних договорів у будівництві. 3. Загальні умови укладення та 

виконання договорів підряду в капітальному будівництві. 4. Способи і порядок укладення 

договору підряду на капітальне будівництво. 4. Відповідальність за порушення договору 

підряду на капітальне будівництво та порядок урегулювання спорів. 5. Гарантійні строки якості 

закінчених робіт (експлуатації об’єкта будівництва) та порядок усунення виявлених недоліків 

(дефектів). 6. Забезпечення виконання зобов’язань за договором підряду на капітальне 

будівництво. 7. Організація виконання робіт за договором підряду на капітальне будівництво. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду 

або неможливості закінчення роботи. 2. Обов’язок підрядника передати інформацію 

замовникові. 3. Статус учасників будівельної діяльності. 4. Порядок здійснення замовником 

контролю за якістю робіт і матеріальних ресурсів. 5. Фінансування робіт (будівництва об’єкта). 

6. Порядок прийняття спорудженого об’єкта в експлуатацію. 7. Особливості укладення та 

виконання договорів підряду за участю іноземних суб’єктів господарювання. 

Тема 10. Зобов’язання з перевезень у господарській діяльності 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Відповідальність перевізника. 2. Порядок вирішення спорів щодо перевезень. 3. 

Перевезення у прямому змішаному сполученні. 4. Надання транспортних засобів і пред’явлення 

вантажу до перевезення. 5. Основи організації перевезень на залізничному транспорті. 6. 

Відповідальність за порушення договірних зобов’язань під час перевезень на залізничному 

транспорті. 7. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів 

на договірних умовах. 8. Договір про перевезення вантажу автомобільним транспортом. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Договір чартеру (фрахтування). 2. Довгостроковий договір перевезення. 3. Обов’язки 

та відповідальність авіаційного перевізника. 4. Основні права та обов'язки автомобільного 

перевізника. 5. Основи господарської діяльності підприємств, установ та організацій 

трубопровідного транспорту. 

Тема 11. Зобов’язання з надання послуг у господарській діяльності 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг. 2. Договір 

зберігання у господарській діяльності. 3. Договір складського зберігання. 4. Види 

добровільного та обов’язкового страхування. 5. Договір страхування. 6. Агентські договори. 7. 

Види аудиторських послуг та порядок їх надання. 8. Правила надання послуг поштового 

зв’язку. 9. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг. 

Самостійно опрацювати такі питання: 

 1. Договір доручення у господарській діяльності. 2. Договір комісії у господарській 

діяльності. 3. Договір управління майном у господарській діяльності. 4. Страхові посередники. 

5. Монопольні та немонопольні агентські відносини. 6. Основні принципи реклами. 

Тема 12. Кредитно-розрахункові зобов’язання у господарській діяльності 

Підготувати реферати з таких питань:  

1. Забезпечення виконання зобов’язання позичальником. 2. Форми та види кредитів у 

сфері господарювання. 3. Договір банківського вкладу. 4. Види банківських рахунків та 

порядок їх відкриття. 5. Договір факторингу. 6. Форми безготівкових розрахунків у 

господарському обігу. 

Самостійно опрацювати такі питання: 1. Види кредитних операцій. 2. Депозитні 

операції банків. 3. Кореспондентський рахунок. 4. Види акредитивів. 5. Залік взаємної 

заборгованості платників. 6. Системи дистанційного обслуговування клієнтів банків. 
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7.ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів: 

Рівень теоретичної підготовки студента визначається під час його усної відповіді на 

теоретичні питання на практичних заняттях, під час складання заліку (V семестр) та оцінюється 

за такими критеріями:  

 відповідність змісту; 

 повнота та ґрунтовність викладу; 

 доказовість викладу; 

 термінологічна коректність. 

Студент може отримати 5 балів (“відмінно”), якщо його відповідь повністю відповідає 

змісту питання, усі основні проблеми визначені чітко, розкриті повністю та ґрунтовно; студент 

демонструє високий рівень доказовості викладу матеріалу з питання та може викласти свою 

точку зору з проблеми, що обговорюється; студент досить вільно й коректно користується 

юридичною термінологією.  

Студент може отримати 4 бали (“добре”), якщо його відповідь в основному відповідає 

змісту питання, не всі основні проблеми визначені чітко, не розкриті досить повно та 

ґрунтовно; студент викладає матеріал, в основному аргументуючи методичні положення, та 

відчуває труднощі у викладенні своєї точки зору щодо низки проблем; студент в основному 

правильно користується юридичною термінологією, невелика кількість помилок не 

перешкоджає розумінню змісту викладеного. 

Студент може отримати 3 бали (“задовільно”), якщо його відповідь лише частково 

відповідає змісту питання, основні проблеми визначені нечітко, розкриті лише частково і без 

належної глибини; студент викладає матеріал, майже не аргументуючи методичні положення, 

та не має своєї точки зору щодо більшості проблем; студент допускає значну кількість 

термінологічних помилок, що ускладнює розуміння змісту викладеного. 

Студент може отримати 2 бали (“незадовільно”), якщо його відповідь не відповідає змісту 

питання, основні проблеми не визначені і не розкриті; доказовість викладу матеріалу і 

самостійні міркування відсутні; студент майже не користується юридичною термінологією. 

Рівень володіння професійно-методичними вміння визначається під час виконання 

студентом практичного завдання (аналіз запропонованої практичної ситуації з точки зору 

застосування норм права, складання власного варіанту її вирішення) на практичних заняттях, 

при виконанні завдань самостійної роботи, під час складання заліку (V семестр) та оцінюється 

за такими критеріями: 

 точність та повнота виконання практичного завдання; 

 обґрунтованість правового аналізу конкретної теми з точки зору їх відповідності 

принципам навчання,  вимогам поетапного формування навичок і вмінь. 

Студент може отримати 5 балів (“відмінно”) або «зараховано», якщо завдання виконане 

ним повністю, є комунікативно орієнтованим, відповідає вимогам поетапного формування 

навичок і вмінь та принципам навчання ІМ, відбиває специфіку навчання правового матеріалу, 

демонструє володіння студентом юридичною термінологією. За розробку, що в основному 

відповідає вимогам, виконане повністю, проте має незначні порушення логіки поетапного 

формування навичок і вмінь, невелику кількість термінологічних помилок, що не 

перешкоджають розумінню змісту, він може отримати 4 бали (“добре”) або «зараховано». 

Практичне завдання, яке виконане частково, має серйозні порушення логіки поетапного 

формування навичок і вмінь, містить значну кількість помилок, оцінюється 3 балами 

(“задовільно”) або «зараховано». Завдання, яке майже чи повністю не відповідає встановленим 

викладачем вимогам, демонструє недоречне вживання методичних термінів, оцінюється 0-2 

балами (“незадовільно”) або «незараховано». 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями 

провідних засад конституції, трудового права, освітнього менеджменту, економіки, права 

тощо;  
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- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; 

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних 

занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил 

етичної поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати індивідуальне завдання 

- самостійну роботу, підготовка якої є обов’язковою умовою допуску до екзамену. 

Студент, який не підготував самостійну роботу, до екзамену не допускається. 

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і 

при наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік 

відвідування тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення 

про академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і 

доповненнями від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-

03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У процесі навчання та при підготовці самостійної роботи, 

виконанні індивідуальних завдань, забороняються плагіат, фабрикація та фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на 

засадах студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного 

плюралізму. 

 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Назва теми 
Всього 

балів 

Практичн

і заняття 

Індивідуал

ьна робота 

Контроль

на робота 

Самостійн

а робота 

І. Загальна частина (V семестр) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Господарське зобов’язання як 

категорія господарського права 
4 4 

 
 

 

Тема 2. Склад, підстави виникнення і 

види господарських зобов’язань 
4 4 

 
 

 

Тема 3. Виконання, зміна і 

припинення господарських 

зобов’язань 

4 4    

Тема 4. Забезпечення виконання 

господарських зобов’язань 
12 4 8  

 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Зобов’язання, пов’язані з 

утворенням суб’єктів 

господарювання та організацією 

їхньої діяльності 

4 4 
 

 
 

Тема 6. Зобов’язання із здійснення 

державного контролю за 

господарською діяльністю і 

застосування адміністративно-

господарських санкцій 

12 4 8   

Змістовий модуль 3 

https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view
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Тема 7. Зобов’язання із забезпечення 

засобами виробництва та реалізації 

продукції 

4 4    

Тема 8. Зобов’язання з передачі у 

строкове користування майна та 

майнових прав 

4 4    

Тема 9. Підрядні зобов’язання у 

господарській діяльності 
12 4   8 

Тема 10. Зобов’язання з перевезень у 

господарській діяльності 
4 4    

Тема 11. Зобов’язання з надання 

послуг у господарській діяльності 
4 4    

Тема 12. Кредитно-розрахункові 

зобов’язання у господарській 

діяльності 

12 4   8 

Залік 20     

Усього  100 48 16   

 

 

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Визначте поняття і сутність господарського зобов’язання 

2. Охарактеризуйте основні характерні ознаки господарських зобов’язань 

3. Охарактеризуйте теорію господарських зобов’язань як науку і навчальну дисципліну  

4. Охарактеризуйте суб’єктний склад господарських зобов’язань 

5. Визначте об’єкти господарських зобов’язань 

6. Визначте зміст господарських зобов’язань 

Вид навчальної діяльності Кількість Бали 

Загальна 

кількість 

балів 

Робота на практичному занятті  12 4 до 48 

Індивідуальне завдання 2 8 до 16 

Самостійна робота, реферативні повідомлення, вирішення 

практичних задач, складання документів 
2 8 до 16 

Залік 1 20 до 20 

Разом   до 100 
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7. Охарактеризуйте санкції у господарських зобов’язаннях  

8. Визначте підстави виникнення господарських зобов’язань 

9. Надайте класифікацію господарських зобов’язань  

10. Охарактеризуйте майново-господарські зобов’язання 

11. Охарактеризуйте організаційно-господарські зобов’язання 

12. Охарактеризуйте соціально-комунальні зобов’язання 

13. Охарактеризуйте публічні зобов’язання 

14. Визначте поняття і зміст господарського договору 

15. Визначте види господарських договорів 

16. Визначте форму господарського договору 

17. Охарактеризуйте порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів 

18. Визначте загальні умови виконання господарських зобов’язань  

19. Проаналізуйте виконання зобов’язання третьою особою та передачу прав у зобов’язаннях 

20. Визначте особливості виконання зобов’язань з множинністю осіб та грошових зобов’язань 

21. Охарактеризуйте припинення господарських зобов’язань  

22. Проаналізуйте недійсність господарського зобов’язання та її наслідки 

23. Визначте заходи захисту прав учасників господарських відносин як засоби забезпечення 

виконання зобов’язань 

24. Проаналізуйте заходи відповідальності як засоби забезпечення виконання господарських 

зобов’язань 

25. Визначте види забезпечення виконання зобов’язань, які звичайно застосовуються у 

господарському обігу  

26. Охарактеризуйте специфічні засоби забезпечення виконання господарських зобов’язань за 

ГК України 

27. Проаналізуйте зобов’язання з утворення суб’єктів господарювання  

28. Проаналізуйте зобов’язання з легалізації (легітимації) суб’єктів господарювання  

29. Проаналізуйте зобов’язання із спільної діяльності 

30. Проаналізуйте зобов’язання з планування господарської діяльності  

31. Проаналізуйте зобов’язання з приватизації  

32. Проаналізуйте зобов’язання із здійснення державного контролю за господарською 

діяльністю 

33. Проаналізуйте зобов’язання із застосування адміністративно-господарських санкцій 

34. Проаналізуйте зобов’язання із здійснення контролю і застосування адміністративно-

господарських санкцій у сфері обмеження монополізму і захисту конкуренції 

35. Визначте організаційно-правові форми забезпечення засобами виробництва та реалізації 

продукції 

36. Проаналізуйте правові засади здійснення державних закупівель 

37. Проаналізуйте договір купівлі-продажу у господарській діяльності 

38. Визначте договір поставки 

39. Проаналізуйте договори енергопостачання 

40. Проаналізуйте договори контрактації 

41. Визначте договори міни (бартеру) 

42. Проаналізуйте агентський договір  

43. Проаналізуйте зобов’язання з оренди майна 

44. Проаналізуйте зобов’язання з лізингу 

45. Проаналізуйте зобов’язання з концесії державного та комунального майна 

46. Визначте зобов’язання з комерційної концесії 

47. Проаналізуйте зобов’язання з угоди про розподіл продукції 

48. Проаналізуйте зобов’язання з угоди про умови користування нафтогазоносними надрами 

49. Проаналізуйте договір підряду у господарській діяльності 

50. Проаналізуйте договір підряду на капітальне будівництво 
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51. Проаналізуйте договір про виконання проектних і досліджувальних (пошукових) робіт, 

договір на створення і передачу науково-технічної продукції 

52. Визначте загальні положення щодо господарських зобов’язань з перевезень 

53. Охарактеризуйте особливості зобов’язань з перевезень залізничним транспортом 

54. Охарактеризуйте особливості зобов’язань з перевезень морським та внутрішнім водним 

транспортом 

55. Охарактеризуйте особливості зобов’язань з перевезень авіаційним транспортом 

56. Охарактеризуйте особливості зобов’язань з перевезень автомобільним транспортом 

57. Визначте особливості зобов’язань з транспортування трубопровідним транспортом  

58. Проаналізуйте зобов’язання з транспортного експедирування 

59. Проаналізуйте загальні положення щодо зобов’язань з надання послуг у господарській 

діяльності  

60. Визначте господарські зобов’язання з надання послуг із зберігання 

61. Охарактеризуйте господарські зобов’язання із страхування  

62. Проаналізуйте зобов’язання з надання посередницьких послуг у господарській діяльності 

63. Охарактеризуйте господарські зобов’язання з надання рекламних послуг 

64. Охарактеризуйте господарські зобов’язання з надання аудиторських послуг 

65. Визначте господарські зобов’язання з надання послуг поштового зв’язку  

66. Охарактеризуйте господарські зобов’язання з надання телекомунікаційних послуг 

67. Проаналізуйте договір позики у господарській діяльності 

68. Визначте кредитний договір у господарській діяльності 

69. Проаналізуйте договір банківського вкладу (депозиту) у господарській діяльності 

70. Проаналізуйте договір банківського рахунка у господарській діяльності 

71. Охарактеризуйте господарське зобов’язання з факторингу 

72. Визначте зобов’язання з розрахунків у господарському обігу 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Навчальна програма 

Робоча програма навчальної дисципліни 

Перелік рекомендованої літератури з курсу 

Методичні матеріали до практичних занять 

Питання для самостійного опрацювання 

Тематика рефератів 

Перелік питань для підсумкового контролю знань 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
 

Основні нормативно-правові акти 

1. Конституція України. 

2. Господарський кодекс України. 

3. Цивільний кодекс України. 

4. Кодекс України про надра.  

5. Кодекс банкрутства України. 

6. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. 

7. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. 

8. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. 

9. Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. 

10. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 

господарстві: Закон України в редакції від 15 травня 1992 р. 

11. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: 

Закон України від 13 жовтня 1992 р.  
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12. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 р. 

13. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 р. 

14. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 

24 лютого 1994 р. 

15. Про оренду державного та комунального майна: Закон України в редакції від 14 березня 

1995 р. 

16. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України від 19 грудня 1995 р. 

17. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19 березня 1996 р.  

18. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 р.  

19. Про трубопровідний транспорт: Закон України від 15 травня 1996 р. 

20. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30 жовтня 

1996 р.  

21. Про приватизацію державного майна: Закон України в редакції від 19 лютого 1997 р.  

22. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. 

23. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон 

України від 7 липня 1999 р. 

24. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 р. 

25. Про благодійність і благодійницькі організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. 

26. Про електроенергетику: Закон України від 16 жовтня 1997 р.  

27. Про торгово-промислові палати в Україні: Закон України від 2 грудня 1997 р. 

28. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України в редакції від 1 грудня 1998 р. 

29. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 

діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 р.  

30. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. 

31. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р. 

32. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 р. 

33. Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України від 17 червня 

1999 р. 

34. Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків: 

Закон України від 16 липня 1999 р. 

35. Про концесії: Закон України від 16 липня 1999 р.  

36. Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14 вересня 1999 р. 

37. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. 

38. Про державну геологічну службу України: Закон України від 4 листопада 1999 р. 

39. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 

грудня 1999 р.  

40. Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку 

України: Закон України від 23 березня 2000 р. 

41. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 р. 

42. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 2000 р. 

43. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського 

харчування та послуг: Закон України в редакції від 1 червня 2000 р. 

44. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. 

45. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 р. 

46. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. 

47. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р.  

48. Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. 

49. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України 

від 12 липня 2001 р.  

50. Про нафту і газ: Закон України від 12 липня 2001 р. 

51. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4 жовтня 2001 р. 
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52. Про страхування: Закон України в редакції від 4 жовтня 2001 р.  

53. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 р. 

54. Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового 

комплексу: Закон України від 7 лютого 2002 р.  

55. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. 

56. Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 4 липня 2002 р.  

57. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України 

від 15 травня 2003 р.  

58. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. 

59. Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: Закон України від 5 червня 2003 р. 

60. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. 

61. Про кооперацію: Закон України від 10 липня 2003 р. 

62. Про рекламу: Закон України в редакції від 11 липня 2003 р. 

63. Про фінансовий лізинг: Закон України в редакції від 11 грудня 2003 р.  

64. Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 р. 

65. Про державні цільові програми: Закон України від 18 березня 2004 р.  

66. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 

2004 р. 

67. Про радiочастотний ресурс України: Закон України в редакції від 24 червня 2004 р. 

68. Про житлово-комунальні послуги: Закон України від 24 червня 2004 р. 

69. Про теплопостачання: Закон України від 2 червня 2005 р. 

70. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 р. 

71. Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, 

галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу: Закон України від 29червня 2004 р.  

72. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 6 вересня 2005 р. 

73. Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 6 вересня 2005 р. 

74. Про захист прав споживачів: Закон України від 1 грудня 2005 р. 

75. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 

грудня 2005 р. 

76. Про захист прав споживачів: Закон України в редакції від 1 грудня 2005 р. 

77. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України в 

редакції від 12 січня 2006 р.  

78. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. 

79. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15 березня 2006 р. 

80. Про аудиторську діяльність: Закон України в редакції від 14 вересня 2006 р. 

81. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21 вересня 2006 р.  

82. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 5 квітня 2007 р. 

83. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. 

84. Про наукові парки: Закон України від 25 червня 2009 р, 

85. Про будівельні норми: Закон України від 5 листопада 2009 р. 

86. Про засади функціонування ринку природного газу: Закон України від 8 липня 2010 р. 

87. Про державне регулювання у сфері комунальних послуг: Закон України від 9 липня 2010 р. 

88. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: Закон України від 2 

грудня 2010 р. 

89. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 2 грудня 2010 р. 

90. Про регулювання містобудівної діяльності: Закон України від 17 лютого 2011 р.  

91. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 8 вересня 

2011 р. 

92. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності: Закон України в 

редакції від 22 грудня 2011 р. 

93. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 5 липня 2012 р.  
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94. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 21 червня 2012 р. 

95. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: Закон України в 

редакції від 2 жовтня 2012 р. 

96. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 р. 

97. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10 квітня 2014 р. 

98. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. 

99. Про затвердження положень щодо захисту прав споживачів: Постанова Верховної Ради 

України від 25 січня 1995 р. 

100. Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного 

призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень: 

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1995 № 135. 

101. Положення про порядок проведення міжобласних оптово-промислових ярмарків: 

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1995 р. № 693. 

102. Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських 

рад щодо регулювання цін (тарифів): Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 

25 грудня 1996 р.  

103. Правила побутового обслуговування населення: Затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України в редакції від 4 червня 1999 р. № 974. 

104. Про управління державними корпоративними правами: Постанова Кабінету Міністрів 

України 15 травня 2000 р. № 791. 

105. Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 р. № 1136.  

106. Перелік органів ліцензування: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

14 листопада 2000 р. № 1698. 

107. Про забезпечення споживачів природним газом: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2001 р. № 1729.  

108. Порядок обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні 

електропостачання або повного припинення їм електропостачання: Затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 93. 

109. Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: 

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668. 

110. Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування 

на ринку споживчих товарів: Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 

2006 р. № 833. 

111. Порядок пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім 

населення: Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1687. 

112. Правила надання послуг поштового зв’язку: Затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 березня 2009 р. № 270. 

113. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт: Постанова  Кабінету Міністрів 

України від 13 квітня 2011 р. № 466. 

114. Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами: Затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615.  

115. Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового 

конденсату власного видобутку і скрапленого газу: Затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 жовтня 2011 р. № 1064. 

116. Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг: Затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від від 11 квітня 2012 р. № 295. 
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