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Загальний опис навчальної дисципліни 

Анотація курсу. Дисципліна «Господарське право» спрямована на 

формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

загальних та фахових компетентностей щодо оволодіння законодавчою базою, 

яка регулює господарські відносини. Курс включає оволодіння комплексними 

знаннями та формування стійких умінь і практичних навичок щодо використання та 

застосування норм права, які регулюють відносини у сфері господарювання задля 

впровадження відповідного належного суспільного господарського порядку в цій 

галузі, формування 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, а також про об’єктивні закономірності 

розвитку господарських відносин. 

 

Метою вивчення дисципліни є формування правових знань у здобувачів 

вищої освіти 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. 

Завдання дисципліни полягає у 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 
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документацію за фахом; набуття навичок практичного застосування норм 

господарського права України під час вирішення конкретних економічних ситуацій. 

Результати навчання (компетентності) 

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни 

Спеціальність 
Загальні 

компетентності (ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (ФК) 
Результати навчання (РН) 

Спеціальність 

281 «Публічне 

управління та  

адміністрування» 

ЗК2. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства та 

необхідність його 

сталого розвитку, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК5. Здатність до 

адаптації та дії в новій 

ситуації. 

ЗК9. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК13. Здатність 

спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп 

різного рівня (з 

експертами з інших 

галузей знань/видів 

діяльності). 

 

ФК1. Здатність до 

соціальної взаємодії, до 

співробітництва й 

розв’язання конфліктів. 

ФК3. Здатність 

забезпечувати дотримання 

нормативно-правових та 

морально-етичних норм 

поведінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РН5. Знати стандарти, принципи та 

норми діяльності у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

РН6. Знати основні нормативно-

правові акти та положення законодавства 

у сфері публічного управління та 

адміністрування. 

РН11. Уміти здійснювати пошук та 

узагальнення інформації, робити 

висновки і формулювати рекомендації в 

межах своєї компетенції. 

РН12. Уміти налагодити комунікацію 

між громадянами та органами державної 

влади і місцевого самоврядування. 

РН14. Уміти коригувати професійну 

діяльність у випадку зміни вихідних 

умов. 

 

Орієнтовний перелік тем лекцій 

1. Господарське законодавство, як підстава сталого економічного розвитку 

України. 

2. Законодавче визначення суб’єктів господарювання. 

3. Правове становище підприємств. 

4. Правовий статус господарських товариств в Україні 

5. Правове регулювання банкрутства. 

6. Господарські зобов’язання та господарські договори 

7. Правове регулювання господарсько-договірних відносин. 

8. Правопорушення та відповідальність в сфері господарювання. Захист прав 

та законних інтересів суб’єктів господарювання. 

 

Орієнтовний перелік тем практичних занять 

1. Система господарського права та господарського законодавства. 

Визначення підприємницької діяльності. 

2. Законодавче визначення суб’єктів господарювання. Порядок реєстрації 

СПД. 

3. Умови та порядок регулювання правового статусу підприємств. 
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4. Умови та порядок регулювання правового статусу господарських 

товариств. 

5. Порядок провадження справ про банкрутство. Державне регулювання 

банкрутства. 

6. Порядок укладання, внесення змін та припинення господарських 

договорів. 

7. Порядок державного регулювання господарсько-правових відносин. 

8. Поняття господарських правопорушень. Порядок притягнення до 

господарсько-правової відповідальності 

Політика курсу 

✓ Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 

занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 

дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 

або на Освітньому порталі університеті. 

✓ Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 

науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 

формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 

посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 

погодженням із викладачем курсу.  

✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 

екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 

засобів тощо. 

✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 

освітнього процесу. 
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2017. – 624 с. 

3. Горбова Н.А. Господарське право України / Н.А.Горбова //. – Навчальний 
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Х.: Одіссей, 2018. – 608 с. 

5. Господарське право України: підручник для студентів юридичних 
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