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З А Г А Л Ь Н І   П О Л О Ж Е Н Н Я 
 
Тема курсової роботи обирається студентами самостій-

но з тематики курсових робіт, призначених кафедрою для напи-
сання у відповідному навчальному році. 

Спочатку слід ознайомитися з планом обраної теми, 
списком необхідної літератури, методичними рекомендаціями, 
опрацювати відповідні розділи підручників тощо. Список літе-
ратури, пропонованої до кожної теми, не є вичерпним, тому 
можна самостійно підбирати додаткову літературу, нормативні 
акти, матеріали юридичної практики та інші джерела. 

У процесі вивчення спеціальної літератури варто робити 
виписки, вести конспекти, систематизувати матеріал згідно з 
планом курсової роботи. Доцільно вказувати назву книги, стат-
ті, прізвище автора, рік видання, сторінки, які використовува-
лися для того, щоб потім у належний спосіб оформити поси-
лання на використані джерела. 

Робота повинна мати аналітичний, а не описовий харак-
тер. Це означає, що при розкритті сутності правового чи держав-
ного явища наводиться визначення його поняття, перелік і ха-
рактеристика ознак; при виділенні певних видів того чи іншого 
правового феномену вказуються критерії його класифікації. 

Теоретичний матеріал важливо підкріплювати нормами 
Конституції, чинного законодавства, прикладами юридичної 
практики. 

Курсова робота повинна мати завершений вигляд. Тема 
вважається розкритою, якщо в ній послідовно і правильно ви-
світлені всі питання в повному обсязі, виправдано використана 
рекомендована та додаткова література. 

Розпочинати бажано к о р о т к и м  в с т у п о м , в якому 
варто розкрити актуальність, теоретичну і практичну значу-
щість проблематики, яка розглядається. Сформульовані виснов-
ки та визначення понять мають бути зрозумілими, чіткими, ло-
гічно не суперечливими і пов’язуватись з іншими положеннями 
роботи, наведені факти, статистичні данні та інші матеріали –
достовірними і систематизованими. 

Цитати необхідно брати в лапки і внизу сторінки давати 
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точні й повні посилання на конкретне джерело – монографію, 
статтю тощо (авторська назва роботи, місце і рік її видання, но-
мер видання та відповідні сторінки). Посилання супроводжу-
ються цифровою нумерацією і подаються мовою оригіналу, їх 
також можна робити відповідно до переліку в списку літерату-
ри, який розміщується в кінці роботи. Так, після цитати, взятої 
зі с. 14 літературного джерела, розміщеного в переліку викори-
станих джерел під №1, необхідно зробити запис [1, с. 14]. На 
завершення ставиться дата виконання та особистий підпис. 

 Робота виконується власноручно, грамотно, акуратно, 
чітким почерком, обсягом 30 – 36 с. учнівського зошита. Сторін-
ки слід пронумерувати.  

Подається робота особисто або надсилається поштою в 
університет на заочний факультет не пізніше як за місяць до 
початку екзаменаційної сесії. Після реєстрації на факультеті 
вона передається на кафедру для рецензування, на яке відво-
диться сім днів, а потім її знову повертають на факультет. При 
негативній рецензії студент зобов’язаний виконати роботу по-
вторно з урахуванням зауважень рецензента, а також терміну 
подання до деканату. 

Захист відбувається під час екзаменаційної сесії. Студен-
ти доповідають зміст роботи, відповідають на зауваження реце-
нзента та поставлені викладачами запитання. Дозволяється ви-
користовувати додаткові матеріали. По результатах захисту ви-
ставляється оцінка за шкалою оцінювання, затвердженою Міні-
стерством освіти і науки, молоді та спорту України (в і д м і н -
н о ,  д о б р е ,  з а д о в і л ь н о ,  н е з а д о в і л ь н о ). 
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Т е м а  1. Поняття господарського права України.  
Предмет, мета та метод господарського права України 

 
П л а н 

 
1. Поняття господарського права України. Предмет, ме-

та та метод господарського права України. 
2. Поняття та види господарської діяльності. 
3. Основні кваліфікуючі ознаки господарської діяльності. 
4. Заборони та обмеження на здійснення господарської 

діяльності. 
 
При розгляді першого питання необхідно дати визна-

чення господарського права України, розкрити предмет та мету 
господарського права України. Далі слід назвати методи госпо-
дарського права та дати їм характеристику. 

Потім важливо вказати, як господарська діяльність ви-
значається різними нормативно-правовими актами. Варто пояс-
нити, за якими критеріями класифікується господарська діяль-
ність (за критерієм мети, предметом господарської діяльності). 

Відповідаючи на третє питання, доцільно описати озна-
ки господарської діяльності та дати їм характеристику. 

Насамкінець визначте, які існують заборони та обме-
ження на заняття господарською діяльністю і яка відповідаль-
ність передбачена за порушення тих чи інших норм. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. // 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. //  
Там же. 

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. 
Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 

под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 
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Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. Г.Л. Зна-
менського, В.С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Він-
ник, В.С. Щербини та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. 

Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. / О.М. Він-
ник. – К.: Правова єдність 2009. – 766 с. 

Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щер-
бина. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. 

 
 

Т е м а  2. Майно суб’єктів господарювання  
та джерела його формування 

 
П л а н 

 
1. Майно суб’єктів господарювання та джерела його 

формування. 
2. Речові права у сфері господарювання. 
3. Майновий стан та облік майна суб’єктів господарю-

вання. 
4. Оцінка майна та майнових прав. 
 
Відповідь на перше питання передбачає визначення 

майна, треба виділити також основні форми майна та дати їм 
характеристику, потім указати джерела формування майна 
суб’єктів господарювання. 

Розглядаючи друге питання, доцільно назвати речові 
права та зазначити, в чому полягають їх особливості. 

Відповідаючи на третє питання, необхідно зазначити, 
якими нормативно-правовими актами регулюється облік майна 
суб’єктів господарювання та в чому полягає його мета. 

І насамкінець – показати порядок оцінки майна та май-
нових прав, випадки обов’язкового проведення оцінки майна та 
з’ясувати, хто уповноважений проводити оцінку майна. 
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С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   
т а  л і т е р а т у р и  

 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Елек-
трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

Про приватизацію державного майна: Закон України від 
04.03.1992 р. // Там же. 

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. // Там же. 

Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 
под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 

.Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. Г.Л. Зна-
менського, В.С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Він-
ник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. 

Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. / О.М. Він-
ник. – К.: Правова єдність 2009. – 766 с. 

Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щер-
бина. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. 

 
 

Т е м а  3. Відповідальність за правопорушення  
у сфері господарювання 

 

П л а н 
 

1. Поняття та ознаки господарсько-правової відповіда-
льності. 

2. Види господарсько-правової відповідальності. 
3. Функції та підстави господарсько-правової відповіда-

льності. 
4. Принципи, межі та строки застосування господарсь-

ко-правової відповідальності. 
5. Форми господарсько-правової відповідальності. 
 

Відповідаючи на перше питання, необхідно дати визна-
чення господарсько-правової відповідальності та виділити 
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ознаки господарсько-правової відповідальності. Також слід на-
вести систему актів законодавства, що передбачають випадки 
застосування відповідальності у господарських відносинах. 

Далі потрібно навести класифікацію господарсько-
правових санкцій і дати їх характеристику. 

Розглядаючи третє питання, визначте принципи госпо-
дарсько-правової відповідальності, зазначте межі господарсько-
правової відповідальності. Варто також указати, якими норма-
тивно-правовими актами це регулюється. 

При розгляді останнього питання доцільно навести пе-
релік форм господарсько-правової відповідальності (відшкоду-
вання збитків, сплата неустойки, господарсько-адміністративні 
штрафи тощо) та дати характеристику кожній формі. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   
т а  л і т е р а т у р и  

 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Елек-
трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

Кримінальний кодекс України від 05.07.2001 р. // Там же. 
Про державну податкову службу в Україні: Закон Украї-

ни від 04.12.1990 р. // Там же. 
Про захист економічної конкуренції: Закон України від 

11.01.2001 р. // Там же. 
Про виконавче впровадження: Закон України від 

21.04.1999 р. // Там же. 
Про захист прав споживачів: Закон України від 

01.12.2005 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 7. – 
Ст. 84. 

Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 
под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. Г.Л. Зна-
менського, В.С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Він-
ник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. 

Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. / О.М. Він-
ник. – К.: Правова єдність 2009. – 766 с. 
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Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щер-
бина. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. 

 
 

Т е м а  4. Державна система стандартизації  
та сертифікації 

 
П л а н 

 
1. Поняття та призначення стандартизації. Види станда-

ртів. 
2. Державний нагляд за додержанням стандартів норм і 

правил. 
3. Сертифікація товарів та послуг. 
4. Правові засади обов’язкової та добровільної сертифі-

кації. 
 
При розгляді першого питання необхідно навести ви-

значення стандартизації та виділити об’єкти стандартизації. Да-
лі слід указати види стандартизації, дати їм характеристику. 

Друге питання потребує відповіді щодо того, який орган 
здійснює державний нагляд за додержанням стандартів, норм і 
правил та які його повноваження. Важливо вказати об’єкти 
державного нагляду. 

Відповідаючи на третє питання, дайте визначення серти-
фікації. Зазначте, які органи уповноважені здійснювати серти-
фікацію. 

У кінці роботи ватро дати визначення та характеристику 
обов’язкової та добровільної сертифікації. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 
Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // 

Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145. 
Про підтвердження відповідності: Закон України від 

17.05.2001 р. // Там же. – 2001. – № 32. – Ст. 169. 
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Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцін-
ки відповідності: Закон України від 01.121.2005 р. // Відом. 
Верхов. Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101. 

Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм 
і правил та відповідальність за їх порушення: Декрет Кабінету 
Міністрів України від 8 квіт. 1993 р. № 30-93 // Там же. – 1993. – 
№ 23. – Ст. 247. 

Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 
под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. Г.Л. Зна-
менського, В.С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Він-
ник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. 

Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. / О.М. Він-
ник. – К.: Правова єдність 2009. – 766 с. 

Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щер-
бина. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. 

Сорокун І.М. Правові й організаційні засади сертифіка-
ції, що ввозяться в Україну / І.М. Сорокун // Пробл. законності. – 
Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – Вип. 86. – С. 153-158. 

 Кузьміна М.М Господарсько-правові засоби забезпе-
чення якості продукції: моногр. / М.М. Кузьміна. – Х.: ФІНН, 
2010. – 184 с 

 
 

Т е м а  5. Правове регулювання ціноутворення  
в Україні 

 
П л а н 

 
1. Правові джерела ціноутворення в Україні. 
2. Види цін та порядок їх встановлення. 
3. Орган державної виконавчої влади в сфері регулю-

вання цін та тарифів та його повноваження. 
4. Відповідальність за порушення законодавства про ціни. 
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Спочатку ватро з’ясувати, якими нормативно-право-
вими актами регулюється ціноутворення в Україні, дати визна-
чення ціни. 

Відповідаючи на друге питання, вкажіть види цін і дай-
те їм характеристику. Далі слід визначити, на які ресурси вста-
новлюються державні ціни. 

Далі необхідно визначити орган державної виконавчої 
влади в сфері регулювання цін та тарифів та визначити його 
компетенцію. 

Насамкінець дайте відповідь, яка відповідальність засто-
совується у разі порушення законодавства про ціноутворення та 
які органи мають право накладати стягнення на порушників. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Елек-

трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 
Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 р. // 

Там же. 
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 

16.04.1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 29. – 
Ст. 377. 

Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 
под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. – 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. Г.Л. Зна-
менського, В.С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Він-
ник, В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. 

Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. / О.М. Він-
ник. – К.: Правова єдність 2009. – 766 с. 

Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щер-
бина. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. 
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Т е м а  6. Державна реєстрація юридичних осіб  
та фізичних осіб-підприємців 

 
П л а н 

 
1. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фі-

зичних осіб-підприємців. 
2. Суб’єкти процесу державної реєстрації. 
3. Вимоги до оформлення документів, які подаються 

державному реєстратору. 
4. Порядок державної реєстрації юридичних осіб. 
5. Порядок державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців. 
6. Поняття та призначення Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
 
Визначаючи поняття державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців, потрібно сказати, що вона  є 
засвідченням факту створення або припинення юридичної осо-
би або  факту набуття або позбавлення статусу підприємця фі-
зичної особи, а також учинення інших реєстраційних дій шля-
хом унесення відповідних записів до Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. При цьому   
треба  наголосити на її інформаційній функції.  

При відповіді на друге питання слід  визначити особли-
вий статус  державного реєстратора шляхом переліку вимог до 
нього як  державного службовця та  його  повноважень. 

Третє питання варто  викласти  з урахуванням змін у за-
конодавстві   щодо  дерегуляції процедури державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

Відповідь на четверте і п’яте  питання потребує  викла-
дення  етапів процедури  державної реєстрації юридичних осіб і  
фізичних осіб-підприємців. Важливо підкреслити, що для пра-
вильного визначення реєстраційної процедури необхідно з’ясу-
вати  місцезнаходження суб’єкта господарювання. Низкою за-
конів встановлені особливості державної реєстрації щодо окре-
мих суб’єктів господарювання (банків, торгово-промислових 
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палат,  кредитних спілок, бірж  та ін.), але  статус юридичної 
особи набувається  ними тільки з моменту державної реєстрації.  

У кінці роботи доцільно зазначити, що метою Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців є  забезпечення прав кредиторів і інших осіб шля-
хом розкриття інформації про юридичну особу або фізичну 
особу-підприємця. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   
т а  л і т е р а т у р и  

 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Елек-
трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 р. // Там же. 

Про державну податкову службу в Україні: Закон від 
04.12.90 р. // Там же.  

Про організацію доступу до відомостей Єдиного держа-
вного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:  
наказ Міністерства юстиції України від 19.08.2011 р. № 2009/5  // 
[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.drsu.gov.ua/. 

Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 
под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу 
України. 2-ге вид., переробл. і доповн. / за заг. ред. Г.Л. Знамен-
ського, В.С. Щербини; кол. авт.: О.А. Беляневич, О.М. Вінник, 
В.С. Щербина та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720 с. 

 
 

Т е м а  7. Правовий статус господарських товариств 
 

П л а н 
 

1. Поняття, види та основи функціонування господарсь-
ких товариств. 

2. Установчі документи господарських товариств. 
3. Особливості правового статусу акціонерного товари-

ства  (публічного та приватного). 
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4. Правове становище товариства з обмеженою відпові-
дальністю і товариства з додатковою відповідальністю. 

5. Поняття і сутність повного і командитного господар-
ських товариств. 

 
Розкриваючи перше питання, слід проаналізувати кор-

поративний характер підприємства у формі господарського то-
вариства. Аналіз теоретичного поділення господарських това-
риств на  об’єднання  капіталів (акціонерні товариства, товари-
ства с обмеженою і додатковою відповідальністю) та об’єднан-
ня  осіб (повне і командитне товариства) слугуватиме базою для 
характеристики правового врегулювання відносин між учасни-
ками   певних господарських товариств [порядок вступу (вихо-
ду) учасників, наявність вимог до статутного капіталу, управ-
ління справами товариства, відповідальність  учасників по бор-
гах товариства тощо]. Слід чітко розрізняти  господарські това-
риства і об’єднання підприємств на підставі критеріїв: правовий 
статус засновників (учасників), їх  дії зі створення  відповідного 
суб’єкта господарювання, мета  його діяльності, мета діяльності 
засновників (учасників). 

Відповідаючи на друге питання, необхідно  перелічити 
відомості, які  повинні містити  установчі документи господар-
ського товариства, а саме про: вид товариства, предмет і цілі 
його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компе-
тенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, 
включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або 
кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені 
законодавством. Важливо розглянути  правовий статус модель-
них статутів господарських товариств та механізм їх впрова-
дження. 

 Акціонерне товариство (АТ) є класичним прикладом 
об’єднання капіталів, що зумовлює обов’язковість майнової 
участі акціонерів в товаристві та необов’язковість для них пер-
сональної участі в діяльності останнього. Воно  має корпорати-
вний характер управління і відповідну система органів,  повно-
важення яких потрібно охарактеризувати. Правова конструкція 
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АТ дозволяє залучати  широке коло інвесторів, саме тому  ство-
рення, діяльність та припинення АТ (переважно публічного) 
нормативно детально  врегульовані, що і потрібно довести на 
підставі чинного законодавства. 

Далі доцільно зазначити, що такий вид товариства як то-
вариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), не означає об-
меження його відповідальності як суб’єкта господарського права 
(юридичної особи) якимись певними розмірами майна або гро-
шових коштів (наприклад, лише розміром статутного капіталу). 
Йдеться про обмеження відповідальності учасників товариства, 
які несуть ризик збитків у межах своїх вкладів до статутного ка-
піталу. Розглядаючи  товариство з додатковою відповідальністю 
слід  підкреслити, що його учасники мають можливість передба-
чити розмір своєї відповідальності у необмежено малому об’ємі, 
крім випадків, установлених законодавством. 

Щодо повних товариств, тут необхідно зупинитися на 
аналізі поняття “солідарна відповідальність”, порівнюючі його  
із частковою та субсидіарною відповідальністю. Стосовно прав 
учасників  повного товариства потрібно зазначити обмеження 
їх повноважень щодо укладення певних угод. Відносно коман-
дитних товариств варто підкреслити, що вони поєднують озна-
ки повного АТ і ТОВ. Особливу увагу зверніть на права та 
обов’язки повних  учасників та вкладників. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Елек-

трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. 
Про господарські товариства: Закон України від 

19.09.1991 р. // Там же. 
Про акціонерні товариства: Закон України від 

17.09.2008 р. // Там же. 
 Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 

23.02.2006 р. // Там же. 
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 Про  практику розгляду судами корпоративних спорів: 
постанова  Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 р. 
№ 13 // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada. 
gov.ua/. 

Хозяйственный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / 
под общ. ред. А.Г. Бобковой. – Х.: ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2008. – 
1296 с. 

Кочергина Е.А.  Содержание организационно-правовых 
форм предпринимательских обществ: интересы, функции. Пра-
вовые средства / Е.А. Кочергина. – Х.: Основа. – 2005. – 233 с. 

Акціонерне право: навч. посіб. / за заг. ред. В.В. Луця, 
О.Д. Крупчана. – К.: Ін Юре, 2004. – 256 с. 

Задихайло Д.В. Корпоративне управління: навч. посіб-
ник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. – X.: Еспада, 
2003. – 688 с. 

Корпоративне управління: підручник / Т.Л. Мостенська, 
В.О. Новак, М.Г. Луцький, Ю.Г. Симоненко. – К.: Каравела, 
2008. – 384 с. 

Кібенко О.Р. Європейське корпоративне право на етапі 
фундаментальної реформи: перспективи використання європей-
ського законодавчого досвіду у правовому полі України. – Сер.: 
“Юрид. радник” / О.Р. Кібенко. – Х.: Страйд, 2005. – 432 с. 

Кравчук В.М. Корпоративне право / В.М. Кравчук //  
Наук.-практ. комент. законодавства та суд. практики. – К.: Істи-
на, 2005. – 720 с. 

 Хорт Ю.В. Статутний капітал акціонерного товариства: 
захист інтересів учасників акціонерних правовідносин: моногр. / 
Ю.В. Хорт. – Х.: Фінн, 2010. – 276  с. 

 
 

Т е м а  8. Господарській договір 
 

П л а н 
 

1. Правова основа, поняття та ознаки господарського 
договору. 

2. Порядок укладання, зміни і розірвання господарсько-
го договору. 
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3.  Підстави та наслідки  визнання господарського дого-
вору  недійсним чи неукладеним. 

4.  Зміст господарського договору. 
5. Виконання господарського договору. 
 
На підставі аналізу правовідносин у господарській дія-

льності, змісту і особливостей господарських договорів, визна-
чених в ГК України, спочатку необхідно сформулювати поняття 
господарського договору за його ознаками (суб’єктний склад; 
спрямованість  на забезпечення господарської діяльності учас-
ників договірних відносин; тісний зв’язок із плановим проце-
сом у господарській діяльності; поєднання майнових (виготов-
лення продукції) та організаційних елементів (визначення по-
рядку виробництва, приймання виконання тощо); обмеження 
договірної свободи і можливість відступлений від рівності сто-
рін (державні контракти, закупівля продукції і товарів за дер-
жавні кошти і т. н.). 

Викладаючи друге питання, важливо підкреслити, що 
хоча господарські договори за загальним правилом і уклада-
ються відповідно до вимог, установлених ЦК України, безпосе-
реднє укладання господарських договорів повинно здійснюва-
тись насамперед з урахуванням особливостей, передбачених  
ГК України, а також іншими нормативно-правовими актами 
щодо окремих видів договорів. Варто також дати аналіз чинно-
го господарського законодавства відносно основних засад ук-
ладання господарських договорів, включаючи й процедури, що 
застосовуються при цьому (конкурентні та неконкурентні спо-
соби укладення господарських договорів). 

При відповіді на третє питання дуже важливо відокре-
мити підстави і наслідки визнання господарських договорів  
недійсним і неукладеним. Крім загальних нормативних актів 
слід скористатись і актами судової влади. 

Далі проаналізуйте зміст господарського договору (його 
загальних, істотних  та обов’язкових умов).  Принциповим мо-
ментом є те, що  сторони договору можуть визначати його зміст 
на основі: вільного волевиявлення, примірного договору, типо-
вого договору, договору приєднання. Необхідно висвітлити різ-
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ницю між указаними  правовими підставами. Потім – проаналі-
зувати загальне правило, згідно з яким  зміна та розірвання гос-
подарських договорів в односторонньому порядку не допуска-
ються, якщо інше не передбачено законом або договором. 

Відповідаючи на останнє питання, треба наголосити, що 
роль у виконанні зобов’язання виконує боржник (зобов’язана 
сторона), проте і на кредитора (управнену сторону) поклада-
ються певні обов’язки – прийняти виконання зобов’язання, 
здійснити дії, без яких боржник не може виконати своїх 
обов’язків. При цьому  виконання зобов’язання може виявляти-
ся і в утриманні боржника від певних дій. Важливо зазначити, 
що  не допускаються одностороння відмова від виконання зо-
бов’язань, а також відмова від виконання або відстрочка вико-
нання з мотиву, що зобов’язання другої сторони за іншим дого-
вором не було виконано належним чином.  
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Т е м а  9. Загальна характеристика відповідальності 
суб’єктів господарювання 

 

П л а н 
 

1. Поняття і специфіка господарсько-правової відпові-
дальності. 

2. Господарсько-правове правопорушення. 
3. Поняття і умови господарсько-правової відповідаль-

ності. 
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У відповіді на перше питання слід підкреслити, що у 
сфері господарювання застосовується специфічний вид юридич-
ної відповідальності, що іменується господарсько-правовою ві-
дповідальністю чи господарсько-правовими санкціями. Госпо-
дарсько-правовій відповідальності притаманні як загальні (ро-
дові, характерні для будь-якої юридичної відповідальності), так 
і специфічні (видові) риси (сфера застосування, різноманітність 
юридичних підстав відповідальності, презумпція вини поруш-
ника та особливості її визначення тощо). 

Відповідаючи на друге питання, необхідно визначити  
функції господарсько-правової відповідальності, яким  прита-
манні як загальні для будь-якої юридичної відповідальності 
(попереджувально-стимулююча, штрафна), так і спеціальні функ-
ції (компенсаційно-відновлювальна, інформаційна, сигналіза-
ційна). Далі треба з’ясувати підстави  настання  господарсько-
правової відповідальності, а саме юридичні (закон і договір) та 
фактичні (склад господарського правопорушення).  

Насамкінець доцільно проаналізувати  склад  господар-
ського правопорушення (факт господарського порушення,  про-
типравність поведінки  порушника, причинний зв’язок між про-
типравною поведінкою порушника і завданими потерпілому 
збитками, вина правопорушника). Про наявність вини у 
суб’єкта (учасника) господарських відносин (у разі порушення 
встановлених правил у сфері господарювання) свідчать: 1) ная-
вність у нього реальної можливості діяти правомірно і попере-
дити настання негативних наслідків (збитків); 2) неприйняття 
ним усіх необхідних заходів щодо недопущення протиправної 
поведінки і попередження настання збитків.   
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Т е м а  10. Види господарсько-правової відповідальності 
 

П л а н 
 

1. Класифікація господарсько-правової відповідальності. 
2. Відшкодування збитків. 
3. Штрафні санкції. 
4. Оперативно-господарські санкції. 
5. Адміністративно-господарські санкції. 
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У відповіді на перше питання необхідно навести класифі-
кацію господарсько-правових санкцій за різними ознаками, зокре-
ма: 1) за критерієм змісту впливу – на грошові (сплата неустой-
ки/штрафних санкцій, господарсько-адміністративний штраф,  
відшкодування збитків) та натуральні (заміна неякісної продукції 
на якісну); 2) за критерієм безпосередньої спрямованості – на 
майнові (конфіскація, сплата неустойки/штрафних санкцій, від-
шкодування збитків, господарсько-адміністративний штраф) та 
організаційні (господарсько-організаційні, оперативно-господар-
ські санкції); 3) залежно від виду порушених відносин – на: санк-
ції, що застосовуються в договірних відносинах (відшкодування 
збитків, штрафні, оперативно-господарські), і санкції, що засто-
совуються в позадоговірних відносинах (відшкодування збитків, 
адміністративно-господарські санкції) тощо. 

Далі слід проаналізувати закріплені в ГК України види 
господарсько-правових санкцій (форми господарсько-правової 
відповідальності), а саме:  відшкодування збитків, штрафні санк-
ції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-госпо-
дарські санкції. Варто підкреслити, що  основною формою гос-
подарсько-правової відповідальності  є відшкодування збитків, 
треба  розглянути склад збитків. Слід мати на увазі, що в госпо-
дарському праві, на відміну від цивільного права, застосовуєть-
ся як принцип повного відшкодування збитків, так і обмеження 
застосування цього принципу. 

Наступне питання передбачає визначення поняття 
“штрафні санкції (неустойка)” та класифікацію її за: 1) юридич-
ними підставами (законна, договірна, законно-договірна);  
2) співвідношенням стягнення неустойки та відшкодування 
збитків (залікова, альтернативна, виключна штрафна). Необхід-
но підкреслити,  що  ГК України закріплює традиційне  поло-
ження, відповідно до якого загальним правилом є застосування 
залікової неустойки, якщо інше не передбачено законом або до-
говором (на відміну від ЦК України, яким передбачено у якості 
загального правила застосування штрафної неустойки). 

У четвертому питанні необхідно дати визначення опера-
тивно-господарських санкцій із визначення їх характерних рис 
(застосування лише в господарсько-договірних відносинах, пе-
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редбачаються законом або договором, мета застосування – за-
хист інтересів кредитора,  застосовуються на розсуд кредитора 
в односторонньому порядку тощо). Визначити перелік таких 
санкцій як відкритий і проаналізувати  наслідки цього. 

Останнє питання передбачає аналіз характерних рис ад-
міністративно-господарських санкцій (застосування у вертика-
льних відносинах;  юридичні підстави застосування – закон; від-
критий перелік таких санкцій; порядок застосування – зазвичай 
адміністративний (за рішенням компетентних органів), у низці 
випадків – судовий; спеціальні строки застосування таких санк-
цій). Треба зазначити, що адміністративно-господарські санкції  
поділяються на санкції майнового характеру (вилучення май-
на/прибутку, що за своїми правовими наслідками подібне до 
конфіскації; адміністративно-господарські штрафи) та органі-
заційного характеру (зупинення дії або анулювання ліцензій, 
скасування державної реєстрації та ліквідація суб’єкта господа-
рювання та ін.). Варто сказати про  гарантії прав суб’єкта гос-
подарювання у разі застосування  таких санкцій.  

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в   

т а  л і т е р а т у р и  
 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // [Елек-

трон. ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/. 
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Там же. 
Господарський процесуальний кодекс України від 

6.10.1991 р. // Там же. 
Про державну податкову службу в Україні: Закон Украї-

ни від 04.12.90 р. // Там же.  
Про деякі питання практики застосування норм Цивіль-

ного та Господарського кодексів України: інформаційний лист 
Вищого господарського суду України  від 07.04.2008 р. № 01-
8/211 // Там же. 

Про практику застосування Вищим  господарським су-
дом України окремих норм матеріального права: інформаційний 
лист Вищого господарського суду України від 21.11.2011 р.  
№ 01-6/1624/2011 // Там же. 



24 
  

Подцерковный О.П. Хозяйственно-правовые санкции // 
Хозяйственное право Украины / О.П. Подцерковный; под ред. 
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Т е м а  11. Особливості правового регулювання  
торговельної діяльності 

 
П л а н 

 
1. Торговельна діяльність як різновид господарської ді-

яльності. 
2. Джерела правового регулювання торговельної діяль-

ності. 
3. Державне регулювання торговельної діяльності. 
4. Організаційні форми торговельної діяльності. 
5. Особливості торгівлі окремими товарами. 
 
Відповідь на перше питання передбачає надання визна-

чення і розкриття поняття “торговельна діяльність”, її співвід-
ношення з поняттям “господарська діяльність” й іншими вида-
ми господарської діяльності. Доцільно також навести загальну 
характеристику торговельної діяльності, розкрити її генезу, пе-
рспективи подальшого розвитку і тенденції правової регламен-
тації. 

Далі бажано в загальних рисах окреслити теоретичну 
концепцію джерел права як його зовнішнього вираження, ви-
значити те, що є джерелом саме торговельного права, окресли-
ти сферу його правового регулювання. Потім варто зосереди-
тись на аналізі нормативних актів, що безпосередньо регламен-
тують торговельну діяльність, починаючи від Конституції 
України, Господарського кодексу, загальних і спеціальних за-
конів, підзаконних нормативних актів міністерств і відомств, 
Указів президента, міжнародних договорів і звичаїв. 

Третє питання потребує аналізу впливу державних ор-
ганів на упорядкування торговельної діяльності. Особливо слід 
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зупинитися на аспектах встановлення нормативних правил 
здійснення торговельної діяльності, а також на її ліцензуванні і 
патентуванні, обліку торговельних операцій і реєстраторах тор-
говельних операцій. 

Аналізуючи організаційні форми торговельної діяльнос-
ті, слід визначитися з їх переліком, надати визначення та зага-
льну характеристику кожного з них. Для більш детального роз-
гляду окремої організаційної форми торговельної діяльності ре-
комендується зосередитися на ринковій торгівлі і особливостях 
її нормативної регламентації. 

При розкритті останнього питання теми доцільно розг-
лянути торгівлю окремого виду продовольчого або непродово-
льчого товару, приміром, лікарськими засобами, ювелірними 
виробами, алкогольними напоями тощо. 
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вич. – М.: Статут, 2003. – Т. 2. – Товар. Торговые сделки. – 544 с.  

 
 

Т е м а  12. Джерела правового регулювання зовнішньо-
економічної діяльності 

 
П л а н 

 
1. Загальна характеристика джерел регулювання зовні-

шньоекономічної діяльності. 
2. Міжнародні договори. 
3. Внутрішнє законодавство. 
4. Звичаї. 
5. Lex mercatoria. 
 
Написання даної курсової роботи варто розпочати з ви-

кладення теоретичних аспектів зовнішніх форм виразу права, 
визначитися з поняттями “джерела права” і “джерела правового 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності”. Далі варто да-
ти перелік джерел права, звернути увагу на існування внутріш-
ніх і зовнішніх форм вираження права, що повинні упорядкову-
вати зовнішньоекономічну діяльність. Крім того, необхідно 
окреслити випадки у правозастосуванні, що передбачають до-
лучення іноземного права як регулятора зовнішньоекономічних 
відносин, а отже, і тих джерел, що не притаманні вітчизняному 
праву, наприклад, правової доктрини, судового прецеденту. Для 
повноти викладення рекомендується привести такі регулятори, 
як загальні принципи права, узвичаєння, заведений порядок і 
практика, що склалася, інші засоби недержавного регулювання. 

В другому питанні рекомендується з’ясувати, що є між-
народним договором, його місце серед інших джерел права, рі-
зновиди міжнародних договорів, їх класифікацією. Особливо 
слід зосередитися на характеристиці тих міжнародних догово-
рів, що стосуються правового регулювання зовнішньоекономі-
чної діяльності. Окремої уваги заслуговує аналіз участі України 
в міжнародних організаціях, які провадять уніфікацію права, 
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запроваджуючі багатосторонні міжнародні договори, присвяче-
ні правовому регулюванню зовнішньоекономічної діяльності. 

При аналізі внутрішнього законодавства варто акценту-
вати увагу на загальних і спеціальних нормах Конституції 
України, які присвячені  регулюванню зовнішньоекономічних 
відносин, їх засадничості для інших нормативних актів у цій 
сфері, потім перейти до характеристики норм Господарського 
кодексу, Закону України “Про зовнішньоекономічну діяль-
ність”, Закону України “Про міжнародне приватне право” та 
інших законів і підзаконних нормативних актів в аспекті регла-
ментації зовнішньоекономічної діяльності. 

У кінці роботи доцільно навести поняття звичаю і необ-
хідність його використання, що запроваджується відповідно до 
міжнародних і внутрішніх нормативних актів, та дати загальну 
характеристику і класифікацію звичаїв, проаналізувати їх місце 
серед інших джерел упорядкування зовнішньоекономічних від-
носин. Особливої уваги потребує питання про кодифікацію 
звичаїв під егідою Міжнародної торговельної палати (МТП). 

Специфічним недержавним регулятором зовнішньоеко-
номічної діяльності є Lex mercatoria. Важливо з’ясувати сут-
ність цього феномену, його правову природу, можливості вико-
ристання для правозастосування, переваги і недоліки для регу-
лювання зовнішньоекономічних відносин. 
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Т е м а  13. Зовнішньоекономічний договір 

 
П л а н 

 
1. Загальна характеристика правового регулювання зов-

нішньоекономічних договорів. 
2. Поняття зовнішньоекономічного договору. 
3. Форма зовнішньоекономічного договору. 
4. Істотні умови зовнішньоекономічного договору, осо-

бливості їх правової регламентації. 
 
Відповідь на перше питання передбачає визначення но-

рмативних актів міжнародного і внутрішнього рівнів, аналіз їх 
базових положень щодо  загальних рис зовнішньоекономічного 
договору. 

У другому питанні рекомендується навести різні норма-
тивні визначення поняття “зовншньоекономічний договір”, 
проаналізувати відмінності між ними і їх значення для правоза-
стосування.  

При розгляді питання про форму зовнішньоекономічно-
го договору доцільно навести нормативні вимоги щодо форми 
зовнішньоекономічного договору відповідно до внутрішнього 
законодавства і порівняти аналогічні вимоги у нормах міжнаро-
дних договорів. 

В останньому питанні слід викласти вимоги внутріш-
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нього законодавства щодо фіксації істотних умов зовнішньое-
кономічних договорів, проаналізувати кожну з таких умов, ак-
центувати увагу на необхідності залучення міжнародних нор-
мативних актів і звичаїв для повноцінного правового регулю-
вання даного питання. 
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А.А. Степанюк. – Х.: Кроссроуд, 2008. – 696 с 

Степанюк А.А. Коментар Закону України “Про міжна-
родне приватне право” / А.А. Степанюк. – Х.: Права людини, 
2007. – 264 с.  

 
 

Т е м а  14. Право, що застосовується  
до зовнішньоекономічних договорів 

 
П л а н 

 
1. Особливості колізійного регулювання зовнішньоеко-

номічних договорів. 
2. Автономія волі у зовнішньоекономічних договорах. 
3. Право найбільш тісного зв’язку в регулюванні зовні-

шньоекономічних договорів 
4. Загальні і спеціальні презумпції визначення права зо-

внішньоекономічних договорів.  
 
Правове регулювання зовнішньоекономічних договорів 

передбачає вирішення колізійного питання: правопорядок якої 
країни є компетентним для упорядкування самого договору і 
відносин, що з нього випливають. Для вирішення цієї проблеми 
існує арсенал внутрішніх і міжнародних нормативних актів, що 
спрямовані на долання колізії правопорядків, яка обов’язково 
існує у зовнішньоекономічних договорах. Тому розпочати ви-
кладення першого питання доцільно з аналізу таких колізійних 
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норм і запроваджуваних ними специфічних колізійних методів 
долання колізій. 

Продовжити розкриття даної теми варто з розгляду уні-
кального феномену – автономії волі сторін зовнішньоекономіч-
ного контракту. Варто зупинитися на генезі, визначитися з  
юридичною природою, нормативною фіксацією, межами, фор-
мою виразу, дією у часі й за колом осіб автономії волі. 

При розгляді третього питання слід з’ясувати норматив-
не закріплення найбільш тісного зв’язку у внутрішньому зако-
нодавстві, пояснити його універсальність, важливість і загаль-
нозначущість для регулювання зовнішньоекономічних догово-
рів. Необхідно пояснити походження найбільш тісного зв’язку, 
його правову сутність, зміст, значення, функціональність, зумо-
вленість тощо. 

Наприкінці важливо зупинитися на колізійних нормах, 
що встановлюють загальні і спеціальні презумпції долання ко-
лізій зовнішньоекономічних договорів, проаналізувати їх зна-
чення і місце серед інших колізійних регуляторів, які викорис-
товуються для визначення правопорядку, який може бути за-
стосованим при правовому регулюванні даного питання. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
т а  л і т е р а т у р и  
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Ст. 422. 

Про право, що застосовується до договорів міжнародної 
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кономічних договорів від 06.09.2001 р.: наказ Міністерства еко-
номіки та з питань європейської інтеграції України № 201 // Ві-
дом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 39. – Ст. 1784. 

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. 
Т.2. Особенная часть: учебник / Л.П. Ануфриева. – М.: БЕК, 
2002. – 656 с.   
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Канашевский В.А. Международное частное право: уче-
бник / В.А. Канашевский. – М.: Междунар. отношения, 2006. – 
698 с.  

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання коди-
фікації / В.І. Кисіль. – К.: Україна, 2005. – 472 с. 

Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров 
(Комментарий к правовому регулированию и практике разре-
шения споров) / М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2003. – 336 с.  

Степанюк А.А. Міжнардне приватне право: підруч. / 
А.А. Степанюк – Х.: Кроссроуд, 2008. – 696 с. 

Степанюк А.А. Коментар Закону України “Про міжна-
родне приватне право” / А.А. Степанюк. – Х.: Права людини, 
2007. – 264 с.  

 
 

Т е м а  15. Міжнародний комерційний арбітраж 
 

П л а н 
 

1. Арбітраж і його правова природа. 
2. Види міжнародних комерційних арбітражів, їх харак-

терні ознаки. 
3. Арбітражна угода, її характеристика. 
4. Процесуальні особливості міжнародних комерційних 

арбітражів. 
5. Арбітражне рішення. 
6. Визнання і виконання рішень міжнародних комерцій-

них арбітражів. 
 

Викладення першого питання слід розпочати з визна-
чення поняття арбітражу, навести його значення у юриспруден-
ції, надати нормативну регламентацію цього поняття, окреслити 
теорії з приводу правової природи арбітражу. 

Друге питання передбачає класифікацію арбітражу за 
кількома ознаками: постійності діяльності, компетенцією, дос-
тупу до арбітражу тощо. Необхідно проаналізувати кожний з 
різновидів арбітражу, навести їх характерні ознаки, переваги і 
недоліки. 
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Далі важливо навести її нормативне визначення відпо-
відно до внутрішніх і міжнародних джерел, вимоги що став-
ляться ними до її форми і змісту, а також тексти типових арбіт-
ражних застережень, що були розроблені міжнародними неуря-
довими організаціями. Продовжити це питання варто з характе-
ристики ознак арбітражної угоди. 

Відповідь на четверте питання потребує розгляду про-
цесуальних особливостей міжнародних комерційних арбітра-
жів, зокрема щодо кількості арбітрів, їх призначення, визначен-
ня компетенції, розгляду справи, вжиття забезпечувальних за-
ходів, застосовуваного права, винесення рішення тощо. 

При розкритті п’ятого питання про арбітражне рішення 
рекомендується зазначити вимоги щодо його форми, документа-
льної фіксації та обов’язкових елементів даного документа. 
Окремо варто розглянути юридичну силу арбітражного рішення. 

Насамкінець слід окреслити вимоги національного за-
конодавства і міжнародних актів щодо визнання і виконання 
арбітражних рішень, процедурні особливості таких дій, умови, 
при яких може бути відмовлено у визнанні і виконанні арбітра-
жних рішень. 

 

С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
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действующих договоров, соглашений и конвенций, заключен-
ных СССР с иностранными государствами. – М.: 1975. – Вып. 
ХХІХ. – С. 102-105. 

Про порядок взаємного виконання рішень арбітражних, 
господарських і економічних судів на територіях держав-
учасниць співдружності: угода від 06.03. 1998 р. 

Про порядок вирішення спорів, пов’язаних зі здійснен-
ням господарської діяльності: угода від 20.03.1992 р. 
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учеб. / Л.П. Ануфриева. – М.: БЕК, 2002. – 768 с.   
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В.В. Комаров. – Х.: Основа, 1995. 

Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное 
право в практике Международного коммерческого арбитражно-
го суда / М.Г. Розенберг. – М.: Статут, 2000. – 304 с.  

Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: підруч. / 
А.А. Степанюк. – Х.: Кроссроуд, 2008. – 696 с. 

 
 

Т е м а  16. Поняття та види фінансових послуг.  
Їх правове регулювання 

 
П л а н 

 
1. Поняття та види фінансових послуг. 
2. Договір про надання фінансових послуг. 
3. Умови створення та діяльності фінансових установ. 
4. Державне регулювання ринків фінансових послуг. 
5. Органи, які здійснюють державне регулювання рин-

ків фінансових послуг. 
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Спочатку в роботі слід дати визначення фінансовим по-
слугам за законодавством. Зазначити види фінансових послуг та 
розкрити коротко зміст кожної із послуг. 

Друге питання присвячено договору про надання фінан-
сових послуг. Тут необхідно визначити умови договору, які пе-
редбачені законодавством, порядок його укладення та 
суб’єктний склад. 

При розгляді третього питання доцільно, перш за все, 
навести визначення фінансової установи, проаналізувати кож-
ний її вид та розкрити порядок їх створення. 

Що стосується державного регулювання ринку фінансо-
вих послуг, то в цьому питанні, по-перше, варто з’ясувати, що є 
метою державного регулювання ринків фінансових послуг, в 
яких формах здійснюється таке регулювання, по-друге – розг-
лянути статус державного реєстру фінансових установ. 

До органів, які здійснюють державне регулювання рин-
ків фінансових послуг належить: Національна  комісія  з  цін-
них  паперів  та фондового  ринку; Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг; Національний банк України; Антимонопольний комітет 
України. Необхідно розглянути повноваження кожного з цих 
органів  на певному ринку фінансових послуг. 

 
С п и с о к  н о р м а т и в н о - п р а в о в и х  а к т і в  
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Т е м а  17. Правове регулювання страхової діяльності  
в Україні 

 

П л а н 
 

1. Поняття страхової діяльності. 
2. Суб’єкти ринку страхових послуг. 
3. Правове регулювання страхової діяльності в Україні. 
4. Форми страхування в Україні: 
4.1. Добровільне страхування. 
4.2. Обов’язкове страхування. 
5. Страховий ризик. 
 

Відповідь на перше питання передбачає, передусім, ви-
значення поняття страхової діяльності як різновиду господар-
ської. Слід проаналізувати його за Господарським Кодексом 
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України та за Законом “Про страхування”. Визначившись із тер-
мінологією, необхідно розглянути складові елементи поняття, а 
саме: суб’єктний склад та об’єкт страхових правовідносин, пред-
мет страхування, страховий випадок, страхова сума, страховий 
платіж тощо.  

Далі варто детально розглянути статус основних 
суб’єктів ринку страхових послуг: страховика та страхувальни-
ка, другорядних суб’єктів, які виконують інші функції – стра-
хові брокери, страхові агенти.  

При розгляді третього питання необхідно проаналізува-
ти систему нормативно-правових актів, за допомогою яких 
здійснюється регулювання страхової діяльності. 

Що стосується четвертого питання, то тут важливо роз-
глянути дві основні форми страхування в Україні: добровільне 
та обов’язкове страхування. Дати визначення цим двом формам 
та більш детально описати деякі види обов’язкового та доброві-
льного страхування. 

Насамкінець розгляньте страховий ризик як один із 
обов’язкових елементів страхового правовідношення. Потім 
дайте його визначення та з’ясуйте його головні ознаки. 
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лювання у сфері ринків фінансових послуг: положення, затв. 
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Волосенко І. Страховий ризик у страховому правовід-
ношенні / І. Волосенко // Підприємництво, госп-во і право.  – 
2005. – № 11.  – С. 118-122. 

Чайкін І.Б. Державна політика у сфері правового регу-
лювання ринків фінансових послуг / І.Б. Чайкін // Вісн. Нац. 
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого.  – 2010.  – № 2.  –  
С. 147-154. 

Чайкін І.Б. Класифікація ризиків, що виникають на рин-
ках фінансових послуг за суб’єктами / І.Б. Чайкін // Пробл. за-
конності. – 2006. – № 84. – 160-164. 

 
 

Т е м а  18. Правове регулювання інвестиційної  
діяльності в Україні 

 
П л а н 

 
1. Поняття та ознаки інвестиційної діяльності. ЇЇ співвід-

ношення з підприємницькою та господарськими діяльностями. 
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2. Поняття, ознаки та класифікація інвестицій. 
3. Суб’єкти та об’єкти інвестування. 
4. Система інвестиційного законодавства. 
5. Класифікація та види інвестиційних договорів. 
 
Відповідаючи на перше питання, необхідно визначити, 

що є інвестиційною діяльністю, дати її кваліфікуючи ознаки. 
Слід проаналізувати поняття “інвестиційна”, “підприємницька” 
і “господарська діяльність” та як ці поняття співвідносяться 
(яке є загальним поняттям). Визначити чи завжди інвестиційна 
діяльність є підприємницькою. 

Далі потрібно навести визначення інвестицій, проаналі-
зувати їх ознаки; описати також класифікацію інвестицій за пе-
вними критеріями. 

Відповідь на третє питання потребує уважного аналізу 
поняття “суб’єкти інвестування”. Потім доцільно проаналізува-
ти, яка категорія суб’єктів належить до головних суб’єктів інве-
стування, а яка – до другорядних і за якими критеріями. 
З’ясуйте також, що є об’єктами інвестиційної діяльності й на-
ведіть їх класифікацію. 

У четвертому питанні необхідно проаналізувати систему 
нормативно-правових актів, за допомогою яких здійснюється 
регулювання інвестиційної діяльності. 

У кінці роботи зазначте, передусім, що є інвестиційним 
договором, з’ясуйте його кваліфікуючи ознаки та зміст. Варто 
визначити і види інвестиційних договорів за певними  ознаками. 
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Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій. – У 2 ч. – 
Ч. 2 / В.С. Мілаш. – Х.: Право, 2008. – 336 с. 

Орлова Н.С. Государственное регулирование инвести-
ционной деятельности в Украине / Н.С. Орлов //Держава та ре-
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НДІ Держ. будівництва та місцевого самоврядування АПрН 
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Президентові України. – 2006. – № 1. – C. 230-235. 

Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної по-
літики / К.Л. Ткаченко // Фінанси України. – 2002. – № 1. –  
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Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щер-
бина. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 480 с.  

 
 

Т е м а  19. Поняття та організація фондового ринку  
в Україні. Його учасники та регулятори 

 
П л а н 

 
1. Фондовий ринок: сутність, структура, функції: 
1.1. Умови функціонування та структурні елементи фо-

ндового ринку; 
1.2. Класифікація учасників фондового ринку. 
2. Аналіз сучасного стану фондового ринку України та 

шляхи підвищення ефективності функціонування фондового 
ринку в країні. 

3. Державне регулювання фондового ринку. 
 
Починаючи написання курсової роботи, необхідно 

з’ясувати, що являє собою фондовий ринок, які основні напрям-
ки його діяльності (функції). Більш детально слід розглянути, 
що являє собою первинний та вторинний ринок цінних паперів; 
суб’єктний склад учасників фондового ринку та дати їх класи-
фікацію. 

При викладенні другого питання варто проаналізувати,  
на якому етапі розвитку знаходиться фондовий ринок України. 
Доцільно запропонувати також певні напрямки модернізації, які 
спрямовані на удосконалення фондового ринку України. 

Розглядаючи третє питання, потрібно проаналізувати, які 
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органи державної влади здійснюють контроль та нагляд на фон-
довому ринку. Реалізуючи свої повноваження, які засоби та спо-
соби вони використовують при цьому. Далі – з’ясувати статус 
Національної  комісії  з  цінних  паперів  та фондового  ринку. 
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Т е м а  20. Поняття та класифікація цінних паперів 
 

П л а н 
 
1. Історія виникнення і розвитку цінних паперів. 
2. Поняття та ознаки цінних паперів. 
3. Класифікація цінних паперів: 
5. Пайові цінні папери як особлива група цінних паперів.  
 
У першому питання слід висвітлити етапи становлення 

та розвитку ринку цінних паперів в різних країнах. 
Далі необхідно з’ясувати, що є цінними паперами та ви-

значити їх ознаки. 
Відповідаючи на третє питання, наведіть класифікації 

цінних паперів за певними критеріями. 
Насамкінець треба визначити: що є пайовими цінними 

паперами, які їх ознаки; які вони мають особливості щодо ін-
ших груп цінних паперів; які види цінних паперів відносять до 
цієї групи і коротко охарактеризувати  кожен з них. 
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