
Господарське право України 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичних знань і 

практичних навичок, пов’язаних із правовим статусом суб’єктів господарювання та 

правовим регулюванням господарської діяльності в цілому на основі засвоєння 

відповідних правових знань, умінь і навичок з навчальної дисципліни «Господарське 

право України» та можливості їх практичного застосування. 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої 

теоретичних знань і практичних навичок, пов’язаних із правовим статусом суб’єктів 

господарювання та правовим регулюванням господарської діяльності в цілому на 

основі засвоєння відповідних правових знань, умінь і навичок з навчальної 

дисципліни «Господарське право України» та можливості їх практичного 

застосування. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Господарське право 

України»: є надання здобувачам вищої освіти необхідних знань щодо засвоєння норм 

господарського законодавства та дослідження сутності різних наукових шкіл; 

відпрацювання у студентів наукового підходу до оцінки нормативних положень 

чинного господарського права, необхідності вдосконалення правового регулювання 

господарської діяльності; вміння розв’язати конкретні господарські ситуації на базі 

національного та міжнародного законодавства; розвитку правового мислення щодо 

реалізації господарського права в сфері господарської діяльності; усвідомлення 

відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. 

 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 6. Навички використання інформаційних комунікаційних технологій. 

          фахові (спеціальні): 

ФК 7. Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин 

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

галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

ФК 11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти.  

ФК 16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення. 

 ФК 17. Здатність до застосування правових норм щодо регулювання 

управлінських та технологічних відносин, що виникають у процесі функціонування і 

діяльності суб’єктів різних організаційно-правових форм господарювання аграрного 

сектору економіки.  

ФК 18. Здатність до аналізу правових явищ та застосування відповідних 

правових норм для вирішення питань у сфері земельного права. 



Програмні результати навчання: 

ПРН 5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю.  

ПРН 6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 

проблему. Дослідницькі навички  

ПРН 15. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

ПРН 23. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.  

ПРН 24. Застосувати правові норми щодо регулювання управлінських та 

технологічних відносин, що виникають у процесі функціонування і діяльності 

суб’єктів різних організаційно-правових форм господарювання аграрного сектору 

економіки 

ПРН 25. Аналізувати правові явища та застосовувати відповідні правові норми 

для вирішення питань у сфері земельного права. 

 

                                Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні положення господарської діяльності та господарського права 

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю. 

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів господарських правовідносин. 

Тема 4. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання. 

Тема 5. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання. 

Тема 6. Господарські договори. 

Тема 7. Відповідальність у господарських правовідносинах. 

Тема 8. Правове регулювання економічної конкуренції. 

Тема 9. Правове регулювання банкрутства та санації. 

Тема 10.  Загальна характеристика правового регулювання окремих видів 

господарських відносин. 

Тема 11.  Правове забезпечення інноваційної діяльності. 

Тема 12.  Правове регулювання фінансової діяльності. 

Тема 13.  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правові 

колізії у регулюванні господарських відносин у міжнародному приватному праві. 

Тема 14.  Правовий режим іноземного інвестування. 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин 135 год 

Кількість кредитів 4,5 

Форма семестрового контролю: екзамен. 
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