1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

Вибіркова

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
4
120
1
8
4
108

залік

2. Програма дисципліни
Ціль: надання системи знань з господарського права України; формування
навичок застосування правових знань при виникненні, зміні та припиненні
господарських правовідносин.
Завдання: вивчення основних понять і категорій господарського права
України, виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості,
поваги до законів, необхідності їх неухильного дотримання.
Предмет: нормативно-правові акти України, які регулюють правовідносини
у галузі господарської діяльності юридичних осіб ті фізичних осіб підприємців.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела господарського права
Тема 2. Державна економічна політика та державне регулювання
господарської діяльності
Тема 3. Правові основи комерційної (підприємницької) та некомерційної
господарської діяльності
Тема 4. Правове регулювання захисту економічної конкуренції
Тема 5. Поняття та легалізація суб’єктів господарського права
Тема 6. Припинення діяльності суб’єктів господарського права
Тема 7. Правове положення підприємств
Тема 8 Правовий статус господарських товариств
Тема 9 Правове положення об’єднань підприємств

3. Структура дисципліни
Кількість годин
у тому числі
усього
л
п/с
лаб.
1
2
3
4
5
Змістовий модуль 1. Загальна частина господарського права
Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та
12
0,5
0,5
джерела господарського права
Тема 2. Державна економічна політика та державне
12
0,5
0,5
регулювання господарської діяльності
Тема 3. Правові основи комерційної
(підприємницької) та некомерційної господарської
12
1
1
діяльності
Назви змістових модулів і тем

Разом за змістовим модулем 1

36

2

срс
6
11
11
10

2

32

Змістовий модуль 2. Особлива частина господарського права
Тема 4. Правове регулювання захисту економічної
конкуренції
Тема 5. Поняття та легалізація суб’єктів
господарського права
Тема 6. Припинення діяльності суб’єктів
господарського права

13

1

0,5

11,5

13

1

0,5

11,5

15

1

0,25

13,75

Тема 7. Правове положення підприємств

15

1

0,25

13,75

Тема 8. Правовий статус господарських товариств

15

1

0,25

13,75

Тема 9. Правове положення об’єднань підприємств

13

1

0,25

11,75

Разом за змістовим модулем 2

84

6

2

76

Усього годин

120

8

4

108

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2

3
4
5
6

Вид та тема семінарського заняття
Семінар – розгорнута бесіда
Поняття, предмет, метод, система та джерела господарського права
Семінар запитань і відповідей
Державна економічна політика та державне регулювання господарської
діяльності
Семінар – дискусія
Правові основи комерційної (підприємницької) та некомерційної
господарської діяльності
Семінар запитань і відповідей
Правове регулювання захисту економічної конкуренції
Семінар – дискусія
Поняття та легалізація суб’єктів господарського права
Семінар – розгорнута бесіда
Припинення діяльності суб’єктів господарського права

Кількість
годин
0,5
0,5

1
0,5
0,5
0,25

7
8
9

Семінар – дискусія
Правове положення підприємств
Семінар з запитань і відповідей
Правовий статус господарських товариств
Семінар – дискусія
Правове положення об’єднань підприємств
Всього

0,25
0,25
0,25
4

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Аналіз і систематизація законодавства України, що регулює господарські
правовідносини.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Назва модулю

Змістовий
модуль 1:
Загальна частина
господарського
права

Змістовий
модуль 2:
Особлива

Кількість
годин
самостійної роботи

32

76

Зміст самостійної роботи
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: поняття господарського права, предмет
господарського права, метод господарського
права, система господарського права, джерела
господарського
права
України;
форми
реалізації державою економічної політики,
засоби державного регулювання господарської
діяльності, державна служба України з питань
регуляторної
політики,
і
розвитку
підприємництва її структура та функції,
особливості
управління
господарською
діяльністю у державному та комунальному
секторі економіки; підприємництво як вид
господарської діяльності його ознаки, види та
принципи, державні гарантії і державна підтримка
підприємницької діяльності, правове регулювання
малого та середнього підприємництва, основні
напрямки і форми його державної підтримки,
некомерційна господарська діяльність.
Джерела [1, 2, 3, 5, 6, 9].
2. Самотестування.
3. Підготовка до теоретичних питань.
4. Вирішення індивідуальних завдань.
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: законодавство про захист економічної

Засоби
діагностики

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне

частина
господарського
права

конкуренції,
правове
положення
Антимонопольного комітету його задачі та
функції, контроль за конкуренцією суб’єктів
господарства, відповідальність за порушення
законодавства
про
захист
економічної
конкуренції, розгляд справ про порушення
законодавства
про
захист
економічної
конкуренції; поняття та види суб’єктів
господарського права, поняття легалізації
суб’єктів господарського права, правове
регулювання державної реєстрації суб’єктів
господарського права, правове регулювання
ліцензування певних видів господарської
діяльності; припинення юридичних осіб –
суб’єктів господарської діяльності, реорганізація
юридичної особи – суб’єкта господарської
діяльності, порядок ліквідації юридичної особи –
суб’єкта господарської діяльності, припинення
підприємницької діяльності фізичною особою –
суб’єктом підприємницької діяльності; поняття та
ознаки підприємства як організаційної форми
господарювання, види і організаційні форми
підприємств,
організаційна
структура
і
управління підприємством, правове положення
державних і комунальних підприємств; поняття
господарських товариств та їх ознаки, види
господарських товариств та їх характеристика,
права і обов’язки учасників господарських
товариств,
управління
господарським
товариством; поняття об’єднання підприємств
його функції та майнова основа діяльності, статус
підприємства – учасника об’єднання підприємств,
види
і
організаційні
форми
об’єднань
підприємств,
управління
об’єднанням
підприємств, асоційовані підприємства та
холдингові компанії.
Джерело [1, 2, 4, 5, 6].
2. Самотестування.
3. Вирішення ситуаційних задач.
4. Підготовка до понятійного диктанту

опитування,
розв’язання
практичних
завдань,
понятійний
диктант

7. Результати навчання
1

2
3

Знання теоретичних основ господарського права, а саме:
Предмету господарського права, методу господарського права, системи
господарського права, джерел господарського права
Знання ключових аспектів державної економічної політики і державного
регулювання господарської діяльності – форми реалізації державою
економічної політики та її основні напрями, засоби державного
регулювання господарської діяльності
Знання ключових аспектів державної економічної політики і державного

4

5
6
7
8
9

регулювання господарської діяльності – форми реалізації державою
економічної політики та її основні напрями, засоби державного
регулювання господарської діяльності
Знання основних нормативно-правових актів що регулюють захист
економічної конкуренції, а також правове положення Антимонопольного
комітету
Знання класифікації суб’єктів господарського права, їх легалізації,
державної реєстрації, ліцензування певних видів господарської діяльності,
а також патентування певних видів господарської діяльності
Розуміння процедури припинення суб’єктів господарського права
(юридичних осіб та фізичних осіб підприємців)
Уміння побудови структуру та організації управління підприємством.
Знання особливостей правового положення приватних, комунальних і
державних підприємств
Уміння процедури створення та державної реєстрації об’єднань
підприємств
Здатність розпізнавати особливості правового статусу благодійних та
інших неприбуткових організацій і кредитних спілок
8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру
Поточне тестування та самостійна робота

Сума в балах

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

50

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення
Електронний конспект лекцій, методичні вказівки з вивчення дисципліни,
комплекти індивідуальних завдань, навчальна та наукова література, нормативні
документи.

12. Рекомендована література
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. –
1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К. : Атіка, 2014. – 624 с.
4. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. :
Хрінком Інтер. – 2012. – 592 с.
5. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М. Вінник та
ін.; За заг. ред. В.С. Щербини. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком
Інтер, 2013. – 416 с.
6. Пігач Я.М., Труфанова Л.М. Господарське законодавство: Навчальний посібник.
– К. : Центр навчальної літератури. – 2015. – 624 с.
7. Ершова И.В. Предпринимательское право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : ИД “Юриспруденция”, 2003. – 544 с.
8. Жук А.А., Жук І.А., Неживець О.М. Господарське право: Навч. посібник. – К. :
Кондор, 2003. – 400 с.
9. Предпринимательское право Украины: Учебник/ Р.Б.Шишка, А.М. Сытник,
В.Н. Левков и др./ Харьков : Эспада, 2001. – 624 с.
10. Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Навч. посібник. – 2-ге
вид. – Львів: Вид-во нац. ун-ту “Львівська політехника”, 2004. – 172 с.
Допоміжна
11. Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и хозяйственноправовой мысли в суверенной Украине: Науч. доклад / Ин-т экономико-правовых
исследований НАН Украины. – Донецк, 2004. – 40 с.
12. Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. науч. тр. – К. : Юринком Интер, 2003. –
544 с.
13. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. – 6-е изд.,
перераб. и доп. – Х. : Одиссей, 2004. – 1056 с.
14. Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и
перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. научн. тр. /
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины; Отв. ред.
В.К. Мамутов. – Донецк : ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 584 с.
15. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. – 2-е изд. – Х. : Одиссей, 2005.
– 896 с.
Інформаційні ресурси
16.www.ligazakon.ua...........
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