
Тема дисципліни 2.4. Контроль за здійсненням господарської діяльності 

та відповідальність у господарському праві   

 

Семінарське заняття 8 

Тема:  Форми господарсько-правової відповідальності 

 
Мета: 

План 

1. Поняття «контроль», його види і форми.  

2. Повноваження державних органів при здійсненні контролю у сфері господарської 

діяльності.  

3. Захист прав суб’єктів господарювання у разі порушення порядку проведення 

господарського контролю. 
4. Поняття та ознаки господарської відповідальності. 

5. Поняття «адміністративно-господарські санкції», їх види. 
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Ключові поняття та категорії  
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Контроль у сфері господарської діяльності, право власності, державні органи, 

судовий захист, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-

господарські санкції. 

Індивідуальні творчі завдання 

1. Форми реалізації державного контролю у сфері господарської діяльності. 

2. Правове забезпечення захисту прав суб’єктів господарювання в Україні. 

3. Форми господарсько-правової відповідальності в Україні. 

4. Судова практика Європейського суду з прав людини  щодо захисту прав та 

інтересів у сфері господарської діяльності. 

5. Роль правоохоронних органів у сфері державного контролю за здійсненням 

підприємницької діяльності.   

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

 

 

 

 

 

Запитання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів  
1. Яка мета «контролю» у сфері господарської діяльності та форми його здійснення? 

2. Які підстави для проведення перевірок суб’єктів господарювання? 

3. Що таке «оперативно-господарські санкції»? 

4. У якій формі застосовуються адміністративно-господарські санкції?  

5. Які форми господарсько-правової відповідальності визначені законодавством?  

6. Як реалізується державний контроль у сфері господарювання? 


