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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Назва дисципліни Господарське право 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Веб-сайт курсу  http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id (доступ через особистий логін і 

пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

2. Інформація про викладача 

Викладач (і) Горбова Наталя Аркадіївна, к.п.н., доц. кафедри ПУАП  

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/gorbova-natalya-arkadiyivna/ 
E-mail викладача horbova@tsatu.edu.ua  

Майбутньому фахівцю доцільно вивчати дану навчальну дисципліну, оскільки увага 

приділяється вивченню особливостей правової регламентації використання господарських 

договірних та підприємницьких відносин. 

3.Мета викладання дисципліни 

Надання студентам певних правових знань щодо господарських правовідносин, правового 

статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення господарських договорів, правових 

основ зовнішньоекономічної діяльності та захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

господарських правовідносин та засвоєнні ними навичок роботи з актами, що регулюють такі 

правовідносини, з метою реалізації різноманітних видів професійної діяльності, пов`язаними з 

майбутньою діяльністю студентів,  що в цілому забезпечує підвищення рівня професійної 

компетенції спеціалістів та ефективності їх діяльності. 

4. Завдання вивчення дисципліни 

Вивчення системи чинного господарського законодавства; ознайомлення з нормативно-

правовими документами  зі спеціальності; виконання процесуальних дій, пов’язаних з 

виконанням господарських правовідносин; вміння складати різноманітні договори в процесі 

зайняття господарською діяльністю; вміння складати юридично грамотну ділову документацію 

за фахом. набуття навичок практичного застосування норм господарського права України під 

час вирішення конкретних економічних ситуацій. 

5. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 

знання РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем: розуміти правовий статус суб’єктів господарювання; захист 

господарських прав та законних інтересів суб’єктів господарювання; розгляд та 

вирішення господарських спорів; правове регулювання банкрутства; правове 

регулювання біржової діяльності; правове регулювання банківської діяльності та 

кредитно-розрахункових відносин; правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності; антимонопольне законодавство України. 

уміння РН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність; 

комунікація РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності. 

soft skills РН1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, 

визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і 

вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і 

свобод інших осіб, зокрема, членів колективу 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 

компетентностями: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної 

науки. 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки  як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
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громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами 

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин 

СК 10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, 

облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів 

6. Пререквізити 

Дисципліни, що 

передують вивченню 

даної дисципліни 

Макроекономічна політика, Економіка, Правила міжнародних торгових 

поставок 

 

7. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються 

на вивчення даної дисципліни 

Менеджмент, Міжнародна економічна діяльність України, 
Комплексна виробнича практика з професійної підготовки 

8. Структура курсу 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

Годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовний модуль 1. «Загальна частина господарського права» 

1 

Лекція 1,2 

Господарське законодавство, як 

підстава сталого економічного 

розвитку України. 

1 - - - - 

Семінарське 

заняття 1,2, 

Господарське законодавство, як 

підстава сталого економічного 

розвитку України. 

  2  8 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
- - - 9 2 

2 

Лекція 3,4 
Законодавче визначення суб’єктів 

господарювання. 
1 - -  - 

Семінарське 

заняття 3,4 

Законодавче визначення суб’єктів 

господарювання. 
  2  8 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 2 

3 

Лекція 5,6 Правове становище підприємств. 1 - -  - 

Семінарське 

заняття 5,6 
Правове становище підприємств.   2  8 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 2 

4 

Лекція 7.8 
Правовий статус господарських 

товариств в Україні 
2 - -  - 

Семінарське 

заняття 7,8 

Правовий статус господарських 

товариств в Україні 
  4  6 

Самостійна 

робота 

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 4 
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5, 6 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК І    9  

ПМК І 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль І 
    5 

Всього за змістовий модуль 1 – 61 год. 5 - 10 45 50 

Змістовний модуль 2  «Спеціальна частина господарського права»  

7 

Лекція 9, 10 Правове регулювання банкрутства. 1 - - - - 

Семінарське 

заняття 9, 10 
Правове регулювання банкрутства.   2  8 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 2 

8 

Лекція 11, 

12 

Господарські зобов’язання та 

господарські договори 
1 - -  - 

Семінарське 

заняття 11, 

12 

Господарські зобов’язання та 

господарські договори 
  2  8 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 2 

9 

Лекція 13, 

14 

Правове регулювання господарсько-

договірних відносин. 
1 - -  - 

Семінарське 

заняття 13, 

14 

Правове регулювання господарсько-

договірних відносин. 
  4  8 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 3 

10 

Лекція 15 

Правопорушення та відповідальність в 

сфері господарювання. Захист прав та 

законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

2 - -  - 

Семінарське 

заняття 15 

Правопорушення та відповідальність в 

сфері господарювання. Захист прав та 

законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

  2  6 

Самостійна 

робота  

Підготовка до написання КР Робота на 

навчально-інформаційному порталі 
- - - 9 3 

11, 12 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ    9  

ПМК ІІ Підсумковий контроль за модуль ІІ     10 

ПМК 2 Підсумковий контроль за модуль 2     10 

Всього за змістовий модуль 2 – 59 год. 5 - 10 45 50 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 

 

9. Методи та форми навчання 

Форми навчання:  

 за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, 

колективне; 

 за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне. 

Методи навчання: лекції, лекція-бесіда, тематична дискусія, презентації, вправи, ситуація 

звернення до життєвого досвіду студентів. 

10. Політика курсу 
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Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної причини 

здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають 

бути відпрацьовані. 

Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком навчання. 

Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Під час виконання письмових тестових завдань недопустимо порушення академічної 

доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 

учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до обладнання 

та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу 

11.Система оцінювання курсу 

Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за самостійну 

роботу; по завершенню змістовного модуля – бали за ПМК; по завершенню семестру – 

підсумкові бали, у вигляді диференційованого заліку. Результати поточного та підсумково-

модульного контролю формують узагальнену оцінку в балах за накопичувальним принципом 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою 

Критерії оцінювання 

Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота (СРС) Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного 

вивчення і для контролю проходить тестування на НІП ТДАТУ 

(дві спроби – середній результат) 

Підсумково-модульний 

контроль (ПМК І,ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в 

кінці вивчення змістовних модулів. 

Підчас модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

 Повнота розкриття питання (вірні відповіді) 

 Якість інформації  

 Самостійність. 

12. Інформаційний пакет по дисципліні 

Рекомендована література 

1. Акціонерне право: навч. посібник / за  заг.  ред.  В.В.  Луця,  О.Д.  Крупчана. – К.: Ін Юре, 

2004. – 256 с. 

2. Альошин О. Розгляд справ з корпоративних спорів / О. Альошин, Т. Сліпачук // Правовий 

тиждень. – 2008. – 4 березня. 

3.  Беляневич  О.А.  Господарське  договірне  право  України (теоретичні  аспекти) / О.А. 

Беляневич. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с. 

5. Буднік М.М. Фінансовий ринок: навч. посібник / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 334 с. 

6.  Василенко  В.  Інноваційний  менеджмент:  навч.  посібник  /  В.  Василенко. – К.: ЦУЛ, 2003. 

– 440 с. 

7. Ващенко Ю.В. Банківське право / Ю.В. Ващенко. – К., 2006. – 344 с. 

8. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. – К.: Атіка, 2004. – 624 с. 

10. Вінник О.М. Акціонерне право: навч. посібник / О.М. Вінник, В.С. Щербина; за ред. проф. 

В.С. Щербини. – К.: Атіка, 2000. – 544 с. 

11. Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посібник / О.П. Віхров. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 2004. – 344 с. 

12. Горбова Н.А. Господарське право України / Н.А.Горбова //. – Навчальний посібник, - 

ТДАТУ. – Мелітополь. – 2019. – 125с. 

13. Господарське право України: навч. посібник / за ред. Н.О. Саніахметової. – Х.: Одіссей, 2005. 

– 608 с. 
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14. Господарське  право  України:  підруч.  для  студ.  вищ.  навч.  закл.  / М.К. Галянтич, С.М. 

Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424 с. 

15. Господарське право України: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих 

закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька  та  ін.;  за  ред.  В.М.  

Гайворонського  та  В.П.  Жушмана.  –  Х.:  Право, 2005. – 384 с. 

16.  Господарське право: навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л.  Жук, О.М.  Неживець – К.: Кондор, 

2003. – 400 с. 
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