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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) є формування у студентів 

теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського законодавства 

України, правових основ здійснення господарської діяльності, правового 

регулювання діяльності суб’єктів господарювання, господарських зобов’язань 

та договорів, відповідальності суб’єктів правовідносин, правове регулювання 

різних видів господарської діяльності, а також формування знань про 

об’єктивні закономірності розвитку господарських відносин в Україні. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– формування та закріплення навичок визначення правового статусу 

суб’єктів господарювання;  

– засвоєння методів ефективного державного регулювання господарських 

правовідносин;  

– з’ясування теоретичних і практичних питань правового регулювання 

окремих галузей господарської діяльності;  

– вивчення основних положень господарського права, що надасть їм змогу 

опанувати інші фундаментальні дисципліни, сформувати економічне та правове 

мислення, потрібні для ефективної практичної діяльності в умовах сучасної 

ринкової економіки України;  

– ознайомлення із захисними механізмами протидії незаконним 

поглинанням господарських структур;  

– використання набутих теоретичних знань у практиці соціальної 

взаємодії, взаємодії суб’єктів господарських правовідносин, соціальних груп, 

об’єктивних і суб’єктивних факторів щодо управління бізнесовими 

структурами, аналізу виникаючих господарських конфліктів в умовах 

соціально-економічної нестабільності. 

Програмні результати навчання:  

– вміти вільно користуватися нормативним матеріалом з теми курсу та 

застосовувати його у конкретних ситуаціях;  

– аналізувати та застосовувати норми господарського права;  

– правильно тлумачити юридичні факти господарського права та 

застосовувати на практиці отримані знання;  

– розв’язувати теоретичні та практичні завдання з господарського права;  

– використовувати знання з господарського права як підґрунтя для набуття 

досвіду в сфері господарської діяльності;  

– застосовувати зразки господарських документів у практичній діяльності 

для вирішення правових питань;  

– аналізувати конкретні випадки з практики застосування господарського 

законодавства; 



– аналізувати та застосовувати нормативно-правові акти для вирішення 

конкретних питань юридичного характеру у своїй професійній практичній 

діяльності. 

Короткий зміст курсу: 

Теоретичні основи господарського права. Суб’єкти господарювання: 

поняття та види. Правовий режим майна в господарському обігу. Правові 

засоби державного регулювання економіки. Перерозподіл прав власності 

суб'єктів господарювання в сучасних умовах. Відповідальність за 

правопорушення у сфері господарювання. . Господарські зобов'язання.  

 

 


