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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО  

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5/150 

Курс 2 

Семестр 4 

Кількість змістових модулів з розподілом 1 

Обсяг кредитів 5 

Обсяг годин, в тому числі: 150 

Аудиторні 70 

Модульний контроль 10 

Семестровий контроль 30 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю Екзамен 

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – вивчення основних принципів та інститутів 

господарського права зарубіжних країн на прикладі окремих країн континентальної 

(Франція, Німеччина) та англо-американської системи господарського права (Англія, 

США),  а також ознайомлення з особливостями господарських та торгових правовідносин, 

досягнення всебічного глибокого розуміння студентами їх природи і сутності, одержання 

навиків роботи з нормативними матеріалами, правильного вирішення правових питань на 

основі національного законодавства країн, що розглядаються. 

 

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів цілісної системи знань 

щодо основних положень господарського законодавства України та господарського 

законодавства зарубіжних країн. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні 

засвоїти елементи дослідницької діяльності, теоретичні положення, що є визначальними 

при визначенні особливостей господарських правовідносин; навчитися проводити 

авторські дослідження, зокрема, в частині аналізу судової практики, теоретичних посилок 

та робочих гіпотез, визначення відповідних нормативно-правових актів; відпрацювати 

навички застосування у практичній діяльності одержаних знань і норм господарського 

права України та зарубіжних країн для вирішення конкретних завдань; порівнювати 

господарсько-правові норми та інститути зарубіжних країн з правом України. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення студент повинен: 

знати:  

- особливості господарського та торгового  права зарубіжних країн;  

- теоретичні основи господарського та торгового  права  зарубіжних країн;  

- наукові концепції вчених щодо системи та структури господарських 

правовідносин;  

- теоретичні та практичні аспекти окремих інститутів господарського та торгового  

права  зарубіжних країн;  

-  джерела, основні принципи господарського та торгового  права  зарубіжних 

країн; 

- поняття, ознаки та види господарської діяльності, організаційні форми 

здійснення господарської комерційної діяльності на прикладі досвіду зарубіжних країн; 

- поняття юридичних осіб у господарському праві зарубіжних країн; 

- мету і принципи державного впливу на економіку на прикладі досвіду 

зарубіжних країн; 

-  державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентних засад 

господарської діяльності в системах господарського права зарубіжних країн; 

- поняття, види та зміст права власності в зарубіжних правових системах; 

- інститут права інтелектуальної власності в зарубіжних правових системах, 

немайнові та майнові права інтелектуальної власності; 

- поняття, види, підстави виникнення зобов’язань у континентальній та англо-

американській правових системах; 

- поняття, класифікація договорів в господарському праві зарубіжних країн; 

- підстави притягнення до відповідальності за порушення у сфері господарювання 

на прикладі досвіду зарубіжних країн. 

 

Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна 

забезпечує формування таких компетентностей: 

 

Загальні компетентності (ЗК) –  

ЗК-6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

  

Фахові компетентності спеціальності (ФК) –  

ФК-6. Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного 

права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або 

інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої 

мінімізації. 

ФК-8. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, також 

контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусії й дебати з міжнародно-правових і 

загальноюридичних питань.  

ФК-14. Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та 

принципи в національній правовій системі.  

 

Додаткові фахові компетентності спеціалізації (ДФКС) –  

ДФКС. Для спеціалізації «Правове регулювання міжнародних економічних 

відносин»: здатність забезпечувати юридичний супровід основних видів 

зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії (зокрема, готувати 

тексти договорів та надавати їм правову експертизу). 

 

http://www.lecture.in.ua/tema-7-procesualeni-stroki-i-vitrati-ponyattya-procesualenih-s.html
http://www.lecture.in.ua/tema-7-procesualeni-stroki-i-vitrati-ponyattya-procesualenih-s.html
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Відповідно до освітньої програми 293.00.01 «Міжнародне право» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 293 Міжнародне право, дисципліна 

забезпечує формування таких програмних результатів навчання: 

ЗН-1. Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та 

приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях фактах міжнародного життя 

тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні 

можливості й ризики.  

КОМ-2. На високому професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із 

міжнародно-правових і загальноюридичних питань, поважати опонентів і їхню точку зору. 

АВ-1. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності. 

АВ-2. Оцінювати результати власної роботи, нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток.  

АВ-3. Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести відповідальність за 

стратегічний розвиток команди. 

ДПРН. Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, визначати 

аргументи проти позиції опонентів. Уміння вести професійну дискусію з міжнародно-

правових та загальноюридичних питань у сфері міжнародних економічних відносин, з 

питань захисту навколишнього середовища та приватно правових відносин, ускладнених 

іноземним елементом. Уміння приймати участь в переговорному процесі, пов’язаному з 

регулюванням міжнародних приватноправових відносин з питань інвестування, 

фінансування, міжнародних перевезень та зовнішньоекономічної діяльності в рамках 

колективної роботи фахівців різних спеціальностей. Здатність до юридичного супроводу 

основних видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної та фінансової 

взаємодії. Уміння розробляти та укладати правові документи та договори, контракти, 

передбачені національним законодавством та міжнародним правом, при регулюванні 

приватноправових відносин з іноземним елементом та здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. Уміння застосовувати на практиці законодавство України при врегулюванні 

господарських приватноправових відносин з іноземним елементом. Уміння застосовувати 

на практиці знання з процедур провадження та ведення справ у судах загальної 

юрисдикції, спеціалізованих судах та міжнародному комерційному арбітражу у справах, 

ускладнених іноземним елементом. Здатність застосовувати знання у врегулюванні 

фінансових відносин на міжнародному та національному рівнях. Демонструвати знання у 

сфері правового регулювання митної політики держави та міжнародно-правового 

регулювання відносин у сфері державного співробітництва з митних питань. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

  

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назви змістових модулів і тем 

У
сь

о
го

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

Л
е
к
ц

ії
 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
а
к
т
и

ч
н

і 

Л
а
б

о
р

а
т
о

р

н
і 

Змістовий модуль 1. Господарське право в основних правових системах сучасності 

Тема 1. Основні правові системи сучасності. Ознаки 

та система господарського права зарубіжних країн. 

Джерела гоподарського права зарубіжних країн. 

8 2  2  4 

Тема 2. Поняття господарської діяльності в системах 

права зарубіжних країн.  

10 2 2 2  4 

Тема 3. Учасники відносин у сфері господарювання в 

системах права зарубіжних країн. 

16 6 2 4  4 

Тема 4. Державне регулювання господарської 

діяльності в системах права зарубіжних країн. 

12 2 2 4  4 

Тема 5. Конкуренція та монополізм в системах 

господарського права зарубіжних країн. 

10 2 2 2  4 

Разом за змістовим модулем 1 56 14 8 14  20 

Змістовий модуль 2. Особливості здійснення господарської діяльності в системах права 

зарубіжних країн. 

Тема 6. Регулювання відносин власності суб’єктів 

господарювання в системах права зарубіжних країн.  
14 4 2 4  4 

Тема 7. Захист інтелектуальної власності в сфері 

господарювання в системах права зарубіжних країн. 
10 2 2 2  4 

Тема 8. Господарські зобов’язання у зарубіжних 

правових системах. Виконання та припинення 

господарських зобов’язань.  

10 2 2 2  4 

Тема 9. Договори в сфері господарювання в системах 

права зарубіжних країн. 
12 4  4  4 

Тема 10. Відповідальність за порушення у сфері 

господарювання в системах господарського права 

зарубіжних країн. 

8 2  2  4 

Разом за змістовим модулем 2 54 14 6 14  20 

Модульний контроль  10      

Семестровий контроль 30      

Усього 150 28 14 28  40 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Господарське право в основних правових системах сучасності 
 

 

 

Тема 1. Основні правові системи сучасності. Ознаки та система 

господарського права зарубіжних країн. Джерела гоподарського права зарубіжних 

країн. 
Поняття порівняльного правознавства, його роль, функції та значення у вивченні 

господарського права зарубіжних країн. Предмет порівняльного правознавства як науки. 

Структура порівняльного правознавства. Завдання порівняльного правознавства. Дослідження, що 

проводяться порівняльним правознавством. Поняття порівняльного господарського права.  

Загальні риси континентальної (романо-германської) та англо-американської 

господрського-правових систем. Загальні риси інших господрсько-правових систем 

(традиційної, мусульманської, центральноєвропейської та східноєвропейської). 

Історія становлення господарського (торговельного, комерційного, 

підприємницього) права зарубіжних країн. Місце господарського права України  серед 

правових систем сучасності, тенденції розвитку. 

Поняття  джерел господарського права зарубіжних країн. Закони. Адміністративні 

акти. Судовий прецедент.  Судова практика. Звичаї. Співвідношення  різних джерел права 

в країнах континентальної Європи  та в країнах  англо-американської системи права.  

Уніфікація норм господарського права зарубіжних країн: поняття, види, способи. 

Міжнародні угоди; типові (єдині, уніфіковані) закони; гармонізація правових норм; зміна 

методів правового регулювання; запозичення конкретних правових норм. Значення 

уніфікації. Суспільні процеси, що сприяють та стримують уніфікацію норм 

господарського права зарубіжних країн. 

Рекомендовані джерела: основні [8,9,10,13, 14], додаткові [6,8]. 

Тема 2. Поняття господарської діяльності в системах права зарубіжних 

країн.  

Предмет господарського права зарубіжних країн. Поняття, ознаки господарської 

діяльності. Види господарської діяльності (підприємницька комерційна діяльність та 

некомерційна діяльність). 

Кваліфікаційні  ознаки, принципи здійснення, організаційні форми здійснення 

господарської комерційної діяльності на прикладі досвіду зарубіжних країн (США, 

Англія, Німеччина, Франція). Поняття комерсанта (підприємця) в різних правових 

системах.  Правовий статус комерсанта.  

Некомерційна господарська діяльність, її організаційні форми.   

Поняття, предмет і метод господарського права України. Ознаки та види 

господарських правовідносин. Об’єкти і зміст господарських правовідносин.  

Рекомендовані джерела: основні [1, 2, 3, 4, 8, ], додаткові [3, 4]. 

 Тема 3. Учасники відносин у сфері господарювання в системах права 

зарубіжних країн. 

Виокремлення суб'єктів господарювання, споживачів (громадян), органів державної 

влади та визначення їх місця і ролі у сфері господарювання на прикладі досвіду 

зарубіжних країн (США, Англія, Німеччина, Франція). Поняття суб'єкта господарської 

діяльності, права та обов'язки суб’єктів господарювання.   

Поняття юридичних осіб у господарському праві зарубіжних країн. Види 

юридичних осіб в різних правових системах світу. Юридичні особи публічного права. 

Юридичні особи приватного права. Теорії юридичних осіб. Поняття і принципи 

правоздатності юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб у зарубіжних правових 

системах. Торгові діячи (комерсанти, підприємці). Групи підприємців. Фірми. Способи 



8 

 

утворення юридичних осіб в зарубіжних правових системах. Правові форми здійснення 

(торгової) підприємницької діяльності в зарубіжних правових системах. Поняття 

торгового товариства як організаційної форми об’єднання осіб.  Спільні риси торгових 

товариств  різних зарубіжних країн.  Основні види торгових товариств в країнах романо-

германського права. Статутні товариства. Повне товариство. Спілки та установи 

Німеччини. Товариства та асоціації Франції.  Корпорації в праві Англії. Корпорації та 

установи США. 

Поняття, види та правові засади акціонерних товариств  в зарубіжних правових 

системах. Створення акціонерного товариства. Членство в акціонерному товаристві. 

Правовий статус акціонера в різних правових зарубіжних системах. Органи акціонерного 

товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю в праві зарубіжних країн: поняття, 

види, правові основи діяльності, органи товариства, статус учасників товариства. 

Приватна компанія в цивільному праві Англії.   

Поняття суб’єкта господарювання в українському господарському праві. Ознаки та 

класифікація суб’єктів господарювання. Поняття і значення способів заснування суб'єктів 

господарського права. Порядок та етапи створення суб'єкта господарювання. Державна 

реєстрація: порядок та зміст. Документи, які подаються для державної реєстрації. 

Підстави та порядок припинення господарської діяльності. Добровільне та примусове 

припинення діяльності. Ліквідація та реорганізація суб'єктів господарювання. Банкруство. 

Особливості національного правового статусу громадянина - підприємця. 

Особливості юридичних осіб господарського права як суб'єктів господарювання. 

Підприємство. Казенне підприємство. Державне унітарне підприємство. Державне 

комерційне підприємство Господарські товариства. Виробничий кооператив. Приватні 

підприємства. Особисте селянське господарство. Фермерське господарство. Підприємство 

з іноземними інвестиціями. Іноземне підприємство. Господарські об'єднання: асоціації, 

корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, передбачені законом. 

Асоційовані підприємства. Холдингові компанії. 

Рекомендовані джерела: основні [1-4, 7,8,10, 12, 15, 16], додаткові [10,11,12]. 

 Тема 4. Державне регулювання господарської діяльності в системах права 

зарубіжних країн.  

 Державне замовлення, державна підтримка суб’єктів господарювання, контроль 

та нагляд за господарською діяльністю. Сприяння змагальності у сфері господарювання 

на прикладі досвіду зарубіжних країн (США, Англія, Німеччина, Франція). 

Мета і принципи державного впливу на економіку. Напрями економічної політики 

держави: структурно-галузева політика, інвестиційна політика, амортизаційна політика, 

політика інституційних перетворень, цінова політика, антимонопольно-конкурентна 

політика, бюджетна політика, податкова політика, грошово-кредитна політика, валютна 

політика, зовнішньоекономічна політика. Форми реалізації державою економічної 

політики: економічна стратегія, економічна тактика. 

Безпосередня участь держави в господарських відносинах. Участь в 

господарському обігу держави як власника, інвестора та замовника. Державне 

регулювання підприємницької діяльності. Державна підтримка малого підприємництва. 

Засоби державного регулювання господарської діяльності: державне замовлення, 

державне завдання, ліцензування, патентування і квотування; сертифікація та 

стандартизація; застосування нормативів та лімітів; регулювання цін і тарифів; надання 

інвестиційних, податкових та інших пільг; надання дотацій, компенсацій, цільових 

інновацій та субсидій. 

Рекомендовані джерела: основні [1,2,3,4,5], додаткові [4,5,6]. 
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Тема 5. Конкуренція та монополізм в системах господарського права 

зарубіжних країн.  

Поняття і ознаки монопольного становища на ринку. Суб'єкти монопольної 

діяльності. Природні монополії. Правове забезпечення добросовісної конкуренції. 

Поняття і форми недобросовісної конкуренції. Нормативно-правове обмеження 

монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. Наслідки здійснення 

монопольної діяльності.   

Поняття економічної конкуренції. Види порушень економічної конкуренції. Риси 

недобросовісної конкуренції. Захист суб’єктів гоподарювання від недобросовісної 

конкуренції. Умови відповідальності за недобросовісну конкуренцію. Державний 

контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентних засад господарської діяльності 

в системах господарського права зарубіжних країн (Німеччина, Франція, США, Англія).  

Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення антимонопольно-

конкурентних засад (накладення штрафів, вилучення одержаного прибутку, вилучення 

товарів що порушують права інтелектуальної власності третіх осіб, відшкодування 

збитків, спростування неправдивих відомостей). 

Рекомендовані джерела: основні [1,8,9,10], додаткові [5,12]. 

Змістовий модуль 2. Особливості здійснення господарської діяльності в системах 

права зарубіжних країн. 

 

Тема 6. Регулювання відносин власності суб’єктів господарювання в системах 

права зарубіжних країн.  

Поняття, види та зміст права власності в зарубіжних правових системах. Об’єкти 

права власності. Особливості в поділі речей на рухомі й нерухомі в зарубіжних правових 

системах. Зміст суб’єктивного права власності. Виключні повноваження власника, 

особливості їх реалізації. Концепція обмеження прав власника в інтересах третіх осіб в 

законодавстві зарубіжних країн. Підстави набуття права власності. Способи набуття 

права власності: первісні і похідні. Тенденції розвитку права власності в сучасних 

правових системах світу. Форми права власності в зарубіжних країнах. Захист права 

власності.  

Права на чужі речі в зарубіжних правових системах: поняття та види. Право 

володіння, право користування, узуфрукт, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, застава. 

Характеристика чотирьох категорій володіння в англо-американському праві. Основні 

засади врегульовання законом узуфрукту у країнах континентального права. 

Особливості приватноправових сервітутів в зарубіжних національних правових 

системах. Регламентація у національних системах законодавства права застави.  Довірча 

власність (траст) в праві Англії та США. Права та обов‘язки учасників довірчої 

власності. 

Склад майна суб’єктів господарської діяльності зарубіжних країн. Поняття і види 

майна. Матеріальна і грошова форма майна. Поняття та правовий режим основних 

фондів. Поняття та правовий режим оборотних фондів. Поняття та правовий режим 

нематеріальних активів. Документи для оцінки фінансової діяльності підприємства. 

Статутний та позиковий капітал. Вплив на регламентацію майна підприємств діяльності 

міжнародних організацій. 

Право державної власності у східноєвропейських країнах. Право господарського 

відання. Право оперативного управління. Право оперативного використання майна.  

Рекомендовані джерела: основні [4,5,8,12,], додаткові [1,3,10]. 
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Тема 7. Захист інтелектуальної власності в сфері господарювання в системах 

права зарубіжних країн. 

Поняття інтелектуальної власності (об’єкти авторського права в різних правових 

системах, об’єкти права промислової власності, поняття винаходів (умови 

патентоспроможності винаходів в різних правових системах, правомочності 

патентоволодільця), поняття “ноу-хау”, правова охорона промислових зразків, поняття  

товарних знаків (зміст товарного знаку та повноваження його володільця, придбання 

права на товарний знак за правом зарубіжних країн, правова охорона позначення 

походження товару). Інститут права інтелектуальної власності. Особисті немайнові та 

майнові права інтелектуальної власності. Місце і роль інтелектуальної власності в 

економічному і соціальному розвитку країни.  

Правова охорона інтелектуальної власності в Україні. Інститут права 

інтелектуальної власності на об’єкти авторського права і суміжних прав. Інститут права 

інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості. Інститут права 

інтелектуальної власності на комерційні позначення. Міжнародні стандарти захисту прав 

інтелектуальної власності. Фактори, які впливають на вибір країнами способу захисту 

прав інтелектуальної власності. Засоби, що застосовуються для захисту прав 

інтелектуальної власності в зарубіжних країнах (на прикладі Сполучених Штатів 

Америки). Захист прав інтелектуальної власності в Україні: норми законодавства та 

механізми їх застосування.   

Рекомендовані джерела: основні [4,8,12,], додаткові [1,10]. 

Тема 8. Господарські зобов’язання у зарубіжних правових системах. Виконання 

та припинення господарських зобов’язань.  

Поняття та види зобов’язань у континентальній та англо-американській цивільно-

правових системах. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Множинність та 

зміна осіб у зобов’язаннях. Припинення зобов’язань (у випадках: виконання, зарахування, 

за згодою сторін, у разі неможливості виконання, поєднання /злиття сторін).  Зміст і 

виконання зобов’язань у зарубіжних правових системах. Юридичні наслідки невиконання 

зобов’язання чи виконання його з порушенням умов на прикладі досвіду зарубіжних країн 

(США, Англія, Німеччина, Франція). Способи забезпечення виконання зобов’язань у 

господарському та торговому праві зарубіжних країн.  

 Рекомендовані джерела: основні [1,5,7,8,11,15], додаткові [2,3,10,11,12]. 

Тема 9. Договори в сфері господарювання в системах права зарубіжних країн. 

Поняття договорів в господарському праві зарубіжних країн. Класифікація 

договорів (односторонні та двосторонні, оплатні та безоплатні, консенсуальні та реальні). 

Зміст договору. Істотні, звичайні та випадкові умови договору в господарському праві 

країн романо-германської системи. Істотні, прості та такі, що припускаються умови 

договору в англо-американській системі права.  

Умови дійсності та законні підстави договору в континентальному та англо-

американському праві. Вимоги до суб’єктів договору. Правове значення змісту договору. 

Воля та волевиявлення в договорі. Форма договору та її значення. Законна підстава 

договору (кауза) в країнах континентальної Європи.  Зустрічна винагорода у договорі в 

англо-американській системі права.   

Порядок укладання, зміни та розірвання договорів у сфері господарської діяльності 

на прикладі досвіду зарубіжних країн (США, Англія, Німеччина, Франція). Оферта та 

акцепт у господарському праві зарубіжних країн. 

Правове регулювання господарських договорів в українському законодавстві. 

Види, зміст, форма та порядок укладення господарських договорів. Істотні умови 

господарського договору: предмет, ціна та строк дії договору. 
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Особливості укладання попередніх договорів. Особливості укладання 

господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових 

договорів. Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням. 

Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах. 

Укладання господарських договорів за рішенням суду. Укладання організаційно-

господарських договорів. 

Загальні правила виконання господарських договорів. Передача (делегування) прав 

у господарських зобов’язаннях. Місце виконання господарського зобов’язання. 

Виконання грошових зобов’язань. Забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

Банківська гарантія забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

Загальногосподарські (публічні) гарантії виконання зобов'язань. 

Загальні умови припинення господарських зобов'язань. Розірвання господарських 

договорів або визнання недійсним за рішенням суду. 

Рекомендовані джерела: основні [5,7,8,11,15,16], додаткові [3,9]. 

Тема 10. Відповідальність за порушення у сфері господарювання в системах 

господарського права зарубіжних країн. 

Підстави притягнення до відповідальності за порушення у сфері господарювання 

на прикладі досвіду зарубіжних країн (США, Англія, Німеччина, Франція). Поняття та 

джерела регулювання деліктних зобов’язань у континентальній та англо-американській 

системах права. Умови відповідальності в окремих видах деліктів. Уніфікація договірної 

та деліктної відповідальності. 

Поняття відповідальності і санкції в господарських правовідносинах за українським 

законодавством. Види санкцій (відшкодування збитків, регресні вимоги, штрафні санкції 

(неустойка, пеня, штраф), оперативно-господарські санкції (одностороння відмова від 

зобов’язань у випадку порушення іншою стороною умов договору, вимога надання 

додаткових гарантій подальшого виконання зобов’язань), адміністративно-господарські 

санкції (вилучення прибутку, обмеження або зупинення діяльності суб’єкта 

господарюваня, ліквідація суб’єкта господарювання тощо). Підстави відповідальності. 

Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві. Порядок судового 

(арбітражного) розгляду господарських справ з іноземним елементом.  

Рекомендовані джерела: основні [1,3,4,5,6,7,8], додаткові [2,7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

с.
 к

іл
ь
к
іс

ть
  

б
ал

ів
 з

а 
о
д
и

н
и

ц
ю

 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

К
-т

ь
  

о
д

и
н

и
ц

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
 

р
о
зр
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у
н

к
у

 
М

ак
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ь
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б
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ів
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а 
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и

д
 

 К
-т

ь
  

о
д
и

н
и

ц
ь
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
о
 

р
о
зр

ах
у
н

к
у

 
М

ак
с.

 

к
іл

ь
к
іс

ть
  

  
  
  
  
  
  
  

б
ал

ів
 з

а 
в
и

д
 

1 Відвідування лекцій 1 7 7 7 7 

2 Відвідування семінарських занять 1 4 4 3 3 

3 Відвідування практичних занять 1 7 7 7 7 

4 Виконання завдань для самостійної роботи  5 1 5 1 5 

5 Робота на семінарських заняттях  10 4 40 3 30 

6 Робота на практичних заняттях 10 7 70 7 70 

7 Виконання модульної контрольної роботи 25 3 75 2 50 

 Разом: - - 208 - 172 

 Максимальна кількість балів:  380 

 Розрахунок коефіцієнта  0,157 

 Проміжний  контроль  60 

 Екзамен  40 

 Підсумковий бал  100 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

 

Завдання, що виносяться на самостійне опрацювання 

1. Складання порівняльних таблиць 

2. Підготовка аналітичної довідки 

3. Підготовка презентації за заданою темою 

4. Аналіз новітніх наукових публікацій 

 

Орієнтовні теми есе, аналітичних довідок 

1. Місце українського господарського права серед сучасних господарсько-правових систем. 

2. Загальні риси господарської діяльності в континентальній правовій системі. 

3. Загальна характеристика господарювання в англо-американській правовій системі. 

4. Основні риси господарської діяльності у мусульманській правовій сім‘ї. 

5. Авторське право і право промислової власності в зарубіжних правових системах. 

6. Види юридичних  осіб  та інші  форми здійснення підприємництва в англо-американській 

правовій системі. 

7. Джерела господарського права країн Далекого Сходу. 

8. Способи забезпечення виконання зобов’язань у господарському праві зарубіжних країн.    

9. Комерційне представництво в англо-американській правовій системі. 

10. Захист права власності суб'єктів господарювання в англо-американській системі права. 
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11. Оферта та акцепт у господарському праві ФРН, Франції, Англії та США.  

 

Скласти таблиці, схеми 

1. Здійсніть порівняльну характеристику категорій «фірма», «комерсант» та основних 

засад їх реєстрації в зарубіжних країнах та відповідно до національного законодавства. 

2. Складіть схематичну структуру організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності в зарубіжних країнах. Чи є відмінності між країнами з континентальною або 

англо-американською правовими системами. 

3. Складіть схематичну структуру організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності в Україні. 

4. Здійсніть порівняльну характеристику господарських (торгових) товариств в 

зарубіжних країнах та відповідно до національного законодавства. 

5. Розкрийте сутність інноваційної політики держави, наведіть вітчизняні та закордонні 

приклади. 

6. Розкрийте сутність цінової політики держави, наведіть вітчизняні та закордонні 

приклади. 

7. Наведіть приклади застосування квотування як інструменту державного регулювання 

сфери господарювання. 

8. Наведіть приклади застосування ліцензування як інструменту державного 

регулювання сфери господарювання з посиланням на вітчизняні та зарубіжні нормативно-

правові акти. 

9. Наведіть приклади регулювання державних закупівель як інструменту державного 

регулювання сфери господарювання з посиланням на вітчизняні та зарубіжні нормативно-

правові акти. 

10. Наведіть приклади застосування технічного регулювання як інструменту державного 

регулювання сфери господарювання з посиланням на вітчизняні та зарубіжні нормативно-

правові акти. 

11. У формі таблиці співставте порушення, які кваліфікуються як недобросовісна 

конкуренція, наведені у Законі України "Про захист від недобросовісної конкуренції", з 

діями, які кваліфікуються як недобросовісна конкуренція в одній з наведених країн: ФРН, 

Франції, США, Англії. 

12. Проаналізуйте положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної 

власності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#n67 та Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text та 

зробіть висновки у формі таблиці щодо: відмінності визначення обʼєктів охорони прав 

авторів; поняття «автор», поняття «охорона прав авторів», її обсягу та терміну щодо 

різних обʼєктів. 

13. Складіть таблицю, у якій у лівому стовбчику визначте види господарських 

зобовʼязань в зарубіжних країнах, а в правому- їх приклади. 

14. Здійсніть порівняльну характеристику цесії та переведення боргу. Приведіть приклади 

такої заміни осіб у зобовʼязаннях. 

15. Складіть таблицю, у якій у лівому стовбчику визначте складові належного виконання 

зобовʼязань в зарубіжних країнах, а в правому- їх приклади. 

16. Порівняйте відмінності підходів у господарському праві зарубіжних країн та 

національному господарському праві щодо визначення поняття договір. 

17. Складіть таблицю, у якій у лівому стовбчику визначте види господарських договорів в 

зарубіжних країнах, а в правому- їх характеристику і приклади. 

18. Складіть таблицю, у якій у лівому стовбчику визначте умови дійсності господарських 

договорів в зарубіжних країнах, а в правому- їх характеристику. 

19. Наведіть відмінності підходів у господарському праві зарубіжних країн щодо форми 

укладання господарських договорів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018#n67
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
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20. Складіть таблицю, у якій у лівому стовбчику визначте умови виникнення деліктних 

зобовʼязань в зарубіжних країнах, а в правому- їх характеристику. 

21. Здійсніть порівняльну характеристику відшкодування збитків у праві ФРН, Франції, 

Англії та США. 

22. Здійсніть порівняльну характеристику відповідальності за порушення 

антимонопольного законодавства в праві ФРН, Франції, Англії та США. 

23. Здійсніть порівняльну характеристику відповідальності за здійснення недобросовісної 

конкуренції в праві ФРН, Франції, Англії та США. 

24. Здійсніть порівняльну характеристику відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності в праві ФРН, Франції, Англії та США. 

25. Складіть таблицю, у якій у лівому стовбчику визначте види господарських санкцій у 

національному законодавстві, а в правому- їх характеристику і приклади. 

 

Скласти пректи господарсько-правових документів 

1. Охарактеризуйте поняття права суперфеція на прикладі зразку відповідного договору. 

2. Охарактеризуйте поняття права земельного сервітуту на прикладі зразку відповідного 

договору. 

3. Охарактеризуйте поняття права еміфтевзису на прикладі зразку відповідного 

договору. 

4. Проаналізуйте риси права господарського відання та оперативного управління на 

прикладі у положення (статуту) суб’єкта господарювання. 

5. Оформіть зразок претензії та позовної заяви про відшкодування шкоди, задіяної 

внаслідок несвоєчасної оплати поставленого товару. 

 

 

Вимоги до виконання завдань теоретичного характеру 

 

Вимоги щодо написання та оформлення наукових робіт: 

Обсяг роботи не може перевищувати до 10 сторінок стандартного машинописного 

тексту (ТіmеsNewRoman 14 кегель, одинарний інтервал), компіляція, плагіат та 

запозичення не допускаються. 

Обов’язкові складові роботи: 

Вступ – 1-2 стор., містить мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 

Основна частина – до 7 стор., розкриває предмет дослідження (теоретичні, 

методологічні, історичні положення теми: правовий аналіз нормативно-правової бази, що 

стосується теми; тенденції, що існують в наукових джерелах, тощо) 

Висновки – 1-2 стор., містять підсумки щодо проведеної роботи, які ґрунтуються на 

теоретичних узагальненнях та практичних рекомендаціях щодо розвитку певного правового 

інституту або вдосконалення законодавства та існуючої юридичної практики.  

Список використаних джерел – 1 стор., має базуватись не менш, н іж  на 3 

наукових джерелах, окрім нормативно-правових актів та матеріалів право застосовної 

практики.  

Обов’язковим є використання наукових джерел останніх 5 років видання.  

 

Пошук, підбір та аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою 

Вимоги: підготувати проблемне питання із запропонованого переліку. Необхідно: 

сформулювати та описати проблеми правового регулювання у запропонованій сфері  (до 2 

сторінок), підготувати огляд літератури з обраної проблеми, навести аргументи, які 

підтверджують та спростовують проблемне питання. Максимальний обсяг виконаної 

роботи – 6-8 сторінок.  
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Вимоги до виконання завдань практичного характеру 

 

Підготувати проекти договорів, документів претензійно-позовного характеру  

Вимоги. Необхідно керуватися положеннями чинних нормативно-правових актів, які 

визначають форму і зміст відповідних договорів, порядку ведення претензійно-позовної 

роботи.  

 

Вимоги до складання порівняльної таблиці, схеми за обраною тематикою. 

Обов’язковим елементом таблиці є критерії, за якими здійснюється порівняння, 

характеристика. Порівняння, характеристика здійснюється із використанням положень 

нормативно-правових актів, судової та іншої юридичної практики, навчальної та наукової 

літератури.  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

 

Бал Критерій  

5  студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу, застосування 

для оформлення результатів самостійної роботи не тільки рекомендованої, а й додаткової 
літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння 

використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним. 

4  студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на самостійну 
роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "5 

балів", при наявності незначних помилок або не зовсім повних висновків за одержаними 
результатами. Оформлення виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним. 

3  студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало володіє 

основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни, невпевнено орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові питання 
викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2  студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного опрацювання, 

не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та 
рекомендованій літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому вигляді з 

використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 

здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

 

Критерії оцінювання модульного контролю 

Бал Критерії 

24-25 Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно дав відповіді на  питання як  

теоретичного, так і практичного  характеру. Логічно і послідовно  аргументував і 
виклав свою точку зору. 

20-23 Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання містить повне 

розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу, допущено 2-3 помилки 

при вирішенні практичних завдань. 

15-19 Студент правильно і повно вирішив  більшість, але не всі завдання, відповідь на  

запитання є не повністю аргументованою; допускає незначні неточності 
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10-14   Студент правильно вирішив половину завдань; думка викладена з  порушенням 
логіки подання матеріалу. Студент правильно вирішив  ситуацію, проте не зовсім 

слушно аргументує її, або враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька 

завдань  поверхнево. 

5-9 Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати визначення  юридичного 
поняття. Відповідь на запитання дає неповно і поверхнево. 

0-4  Студент не вирішив  більшість завдань або вирішив неправильно; відповіді  на 

питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє рішення. 

 

 

 

 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок на семінарських заняттях та під час виконання самостійної роботи, розширення 

кількості підсумкових балів до 100. 

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни  здійснюється у формі екзамену. 

 

 

 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Разом: 150 год. З них: лекції - 28 год., семінарські заняття -14 год., практичні заняття -28 год, 

самостійна робота – 40 год, модульний контроль -10 год., семестровий контроль- 30 год. 

 

Модулі (назви, 

бали) 

Змістовий модуль І. 

(208 б) 

Змістовий модуль ІІ.  

(172 б) 

 

Лекції (теми, 

бали) 

Л 1 (1б) 
Л 2(1б) 

Л 3 (1б) 
Л 4 (1б) 

Л 5(1б) 
Л 6(1б) 

Л 7 (1б) Л 8(1б) 
Л 9 (1б) 

Л 10 (1б) 
Л 11 (1б) 

Л 12(1б) 
Л 13 (1б) 

Л 14 
 (1б) 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

 С1 (1-11б) С2 (1-11б) С3 (1-11б) 

С4 (1-11б) 

С5 (1-11б) С6 (1-11б) С7 (1-11б)  

Практичні 

заняття (теми, 

бали) 

ПР1 (1-11б) ПР2 (1-11б) 

ПР3 (1-11б) 

ПР4 (1-11б) 

ПР5 (1-11б) 

ПР6 (1-11б) 

ПР7(1-11б) 

ПР8 (1-11б) 

ПР9 (1-11б) 

ПР10  

(1-11б) 

ПР11(1-11б) 

ПР12(1-11б) 

ПР13 

(1-11б) 

ПР14  
(1-11б) 

Модульні  

КР 

МКР 1 - 25 балів 

МКР 2 - 25 балів  

МКР 3 - 25 балів  

МКР 4 - 25 балів  

МКР 5 - 25 балів  

 

СР (бали) 5балів 5балів 

Підсумковий 

контроль (вид, 

бали) 

Екзамен 

40 балів 
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