
 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС» 

для здобувачів 4-КА, 5-К курсів 

 

1. Господарська діяльність як предмет правового регулювання. 

2. Порівняльний аналіз господарських правовідносин та адміністративних 

правовідносин. 

3. Порівняльний аналіз понять «господарські відносини» та «відносини у 

сфері господарювання». 

4. Порівняльний аналіз понять «господарська діяльність» та 

«господарські відносини». 

5. Поняття, види та способи правового регулювання 

господарськихвідносин. 

6. Загальна характеристика національних джерел господарського права. 

7. Загальна характеристика міжнародно-правових джерел регулювання 

господарських відносин. 

8. Джерела правового регулювання господарсько-виробничих відносин. 

9. Джерела правового регулювання організаційно-господарських 

відносин. 

10. Порівняльний аналіз понять «державне замовлення» та «публічні 

закупівлі». 

11. Порівняльна характеристика господарської комерційної діяльності і 

господарської некомерційної діяльності. 

12.  Історія інституту патентування господарської діяльності. 

13. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. 

14. Суб’єкти господарювання як суб’єкти права власності та права 

володіння.  

15. Види господарських зобов'язань, підстави їхнього виникнення та 

недійсність. 

16. Виконання господарських зобов'язань 

17. Забезпечення виконання та припинення господарських зобов'язань. 

18. Характеристика, види господарських договорів, форма та порядок 

укладення. 

19. Забезпечення виконання господарських договорів, припинення 

господарських договорів та наслідки невиконання. 

20. Недійсні господарські договори. 

21. Реєстрація та облік майнових прав на цінні папери 

22. Акредитив як правовідносини 

23. Фінансова діяльність як предмет регулювання  господарського права. 

24.  Банківська діяльність як предмет регулювання  господарського права. 

25.  Страхування як предмет регулювання  господарського права. 

26.  Господарсько-торговельна діяльність як предмет регулювання  

господарського права. 



27.  Капітальне будівництво як предмет регулювання  господарського 

права. 

28.  Інноваційна діяльність як предмет регулювання  господарського права. 

29.  Інвестиційна діяльність як предмет регулювання  господарського 

права. 

30.  Зовнішньоекономічна діяльність як предмет регулювання 

міжнародного приватного та українського господарського права. 

31.  Діяльність у сфері випуску та обігу цінних паперів як предмет 

правового регулювання. 

32.  Аудиторська діяльність як предмет регулювання  господарського 

права. 

33.  Види та склад господарських правовідносин, підстави їх виникнення. 

34.  Суб’єкти господарсько-виробничих правовідносин. 

35.  Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання та їх 

особливості. 

36.  Організаційно-правові форми непідприємницьких товариств та їх 

особливості. 

37.  Організаційно-правові форми господарських товариств та їх 

особливості. 

38.  Організаційно-правові форми підприємств та їх особливості. 

39.  Правовий статус фізичної особи-підприємця. 

40.  Правовий статус фондової біржі. 

41.  Правовий статус повного товариства. 

42.  Правовий статус командитного товариства. 

43.  Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю. 

44.  Правовий статус холдингової компанії. 

45.  Порівняльний аналіз системи управління господарськими 

товариствами та підприємствами. 

46. Особливості правового статусу державного підприємства як учасника 

майнових правовідносин. 

47. Шляхи створення суб’єктів господарювання-юридичних осіб. 

48.  Шляхи припинення суб’єктів господарювання-юридичних осіб. 

49.  Об’єкти господарсько-виробничих правовідносин та їх 

характеристика. 

50.  Правовідносини із перевезення вантажів: склад та підстави 

виникнення. 

51.  Види та склад господарсько-виробничих правовідносин та підстави їх 

виникнення. 

52.  Склад організаційно-господарських правовідносин. 

53.  Об’єкти та характеристика суб’єктів організаційно-господарських 

правовідносин. 

54. Види організаційно-господарських правовідносин та підстави їх 

виникнення. 

55.  Характеристика корпоративних правовідносин: склад та підстави 

виникнення. 



56.  Правове регулювання корпоративних правовідносин. 

57.  Історія виникнення господарського права в СРСР. 

58.  Порівняльний аналіз українського господарського права та 

комерційного права економічно розвинутих країн. 

59.  Порівняльний аналіз договору поставки та договору купівлі-продажу. 

60.  Порівняльний аналіз договору оренди майна та договору лізингу 

майна. 

61.  Порівняльний аналіз комерційного посередництва та комерційного 

представництва. 

62.  Порівняльний аналіз агентського договору та договору доручення. 

63. Антиконкурентні аспекти законодавства про державну підтримку 

підприємництва. 

64.  Установчі документи суб’єктів господарювання. 

65.  Правовідносини із спільної діяльності: склад та підстави виникнення. 

66. Довірча власність: суб’єкти, об’єкти, зміст та підстави виникнення.  

67. Порівняльна характеристика господарських та цивільних договорів. 

68. Відповідальність суб’єктів господарсько-виробничих правовідносин. 

69. Відповідальність суб’єктів організаційно-господарських 

правовідносин.  

70. Способи грошових розрахунків між суб’єктами господарювання. 

71. Акредитив та інкасо як правовідносини. 

72. Дивіденди: правовий режим та порядок сплати. 

73. Розподіл майна при ліквідації суб’єкта господарювання. 

74. Суб’єкти господарювання як суб’єкти права розпорядження та права 

користування. 

75. Суб’єкти господарювання як суб’єкти права господарського відання та 

права оперативного управління. 

76. Підстави набуття речових прав суб’єктами господарювання, реєстрація 

та облік речових прав. 

77. Неплатоспроможність та банкрутство суб’єкта господарювання. 

78. Особливості міжнародних комерційних (зовнішньоекономічних) 

договорів. 

79. Джерела правового регулювання міжнародних комерційних 

(зовнішньоекономічних) договірних відносин. 

80. Принципи міжнародних комерційних (зовнішньоекономічних) 

договорів (Принципи УНІДРУА). 

81. Види продукції та товарів. 

82. Господарський договір купівлі-продажу товарів. 

83. Форма господарського договору купівлі-продажу товару та порядок 

його укладення. 

84. Договір постачання. 

85. Концепція та способи поставки товару в міжнародному праві 

(INCOTERMS). 

86. Дистриб’юторський договір. 

87. Форвардний та ф’ючерсний договори, їхні види. 



88. Опціон та його види. 

89. Торгівля ф’ючерсними договорами. 

90. Склад господарсько-виробничих правовідносин з надання послуг. 

91. Суб’єкти господарсько-виробничих правовідносин з надання послуг. 

92. Види послуг за законодавством України. 

93. Підстави виникнення господарсько-виробничих правовідносин з 

надання послуг. 

94. Договори, предметом яких є фінансові послуги. 

95. Договори, предметом яких є банківські послуги.  

96. Договори, предметом яких є послуги у сфері страхування.  

97. Договори, предметом яких є професійна діяльність на ринку цінних 

паперів, що підлягає ліцензуванню. 

98. Договори, предметом яких є послуги фінансового лізингу. 

99. Договори, предметом яких є надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту. 

100. Договори, предметом яких є послуги з надання гарантій та 

поручительств. 

101. Основні джерела українського права з регулювання господарсько-

виробничих відносин з надання послуг. 

102. Міжнародно-правові аспекти регулювання господарсько-виробничих 

правовідносин з надання послуг за участю іноземних суб’єктів 

господарювання. 

103. Склад господарсько-виробничих правовідносин з приводу прав 

інтелектуальної власності. 

104. Зміст господарсько-виробничих правовідносин з приводу прав 

інтелектуальної власності. 

105. Підстави виникнення господарсько-виробничих правовідносин з 

приводу прав інтелектуальної власності. 

106. Акціонерні товариства як суб’єкти корпоративних правовідносин. 

107. Товариства з обмеженою відповідальністю як суб’єкти корпоративних 

правовідносин. 

108. Товариства з додатковою відповідальністю як суб’єкти корпоративних 

правовідносин. 

109. Повні товариства як суб’єкти корпоративних правовідносин. 

110. Командитні товариства як суб’єкти корпоративних правовідносин. 

111. Об’єднання підприємств як суб’єкти корпоративних правовідносин. 

112. Основні джерела українського права з регулювання корпоративних  

правовідносин. 

113. Вирішення господарських спорів в третейських судах України. 

114. Вирішення господарських спорів шляхом міжнародного інституційного 

арбітражу. 

115. Вирішення господарських спорів шляхом міжнародного арбітражу 

adhoc. 

116. Арбітражна угода та арбітражні правила (регламент). 



117. Порядок визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в 

Україні. 

118. Процесуальний статус учасників господарської справи. 

119. Територіальна юрисдикція господарських судів. 

120. Доказування у господарському процесі. 

121. Основні засади господарського судочинства. 

122. Непозовне провадження у господарському процесі. 

123. Співучасть у господарському процесі, треті особи та інші учасники 

господарського процесу. 

124. Забезпечення позову у господарському процесі. 

125. Судові виклики і повідомлення. Заяви з процесуальних питань 

126. Інстанційний перегляд судових рішень. 

127. Врегулювання спору за участю судді. 

128. Мирова угода сторін у господарському процесі. 

129. Судовий контроль за виконанням судових рішень у господарському 

процесі. 

130. Змістгосподарськихправовідносин. 

 


