Силабус навчальної дисципліни

«Господарське право»
Галузь знань: 08 «Право»
Спеціальність: 081 «Право»
Освітньо-професійна програма:
«Право»
Освітньо-професійний
ступінь
Статус
дисципліни
Форма
навчання
Обсяг дисципліни, кредити
ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання

Анотація
дисципліни

Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Фаховий молодший бакалавр
Обов’язкова навчальна дисципліна
Очна (денна)
4 кредити / 120 годин
Українська
Дисципліна «Господарське право» забезпечує особистий і
професійний розвиток студента та спрямована на формування
комплексу
знань
стосовно
реалізації
прав
суб’єктами
підприємницької діяльності при здійснені ними господарської
діяльності.
Відносини по організації й здійсненню господарської діяльності
між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами й
іншими учасниками відносин у сфері господарювання.

Чому це цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Знання основних положень господарського права є необхідною
складовою прийняття правильних рішень як у сфері управління та
контролю за економікою, так і при виконанні конкретних завдань на
місцях.

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних
професійних та суспільних тем;
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних;
Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту
основних правових інститутів та норм фундаментальних галузей
права;
Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування
права відповідно до правового висновку зробленого у різних
правових ситуаціях;
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та
інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
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Як можна
користуватися набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Навчальна
логістика

Пререквізити

Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність;
Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних
джерел, оцінка її достовірності, використання сучасних
інформаційних технологій і баз даних;
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність,
дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також
працювати у команді колег за фахом;
Знання засад і доктрин національного права, а також змісту
правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як:
конституційне право, адміністративне право і адміністративне
процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право,
сімейне, трудове право, господарське і господарське процесуальне
право, кримінальне і кримінальне процесуальне право;
Навички реалізації та застосування норм матеріального і
процесуального права;
Уміння застосувати знання у практичній діяльності при
моделюванні правових ситуацій.
МОДУЛЬ І
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Загальна характеристика господарського
(підприємницького) права. Господарські правовідносини.
Господарське законодавство.
Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської
діяльності.
Тема 3. Правове становище підприємств.
Тема 4. Правовий статус господарських товариств.
Тема 5. Правове становище некомерційних суб’єктів
господарювання.
Тема 6. Правове регулювання відносин власності.
Тема 7. Господарсько-договірні зобов’язання. Господарськоправова відповідальність.
МОДУЛЬ ІI
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ
ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 8. Правове регулювання банкрутства.
Тема 9. Правовий захист прав та законних інтересів суб’єктів
господарювання.
Тема 10. Правові засади обмеження монополізму в економіці
України.
Тема 11. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 12. Правові основи біржової діяльності в Україні.
Тема 13. Розгляд та вирішення господарських спорів.
Тема 14. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту
прав споживачів.
Дисципліна «Господарське право» може вивчатись студентами
після набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Теорія
держави і права», «Конституційне право України», «Цивільне та
сімейне право».
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Постреквізити

Дисципліна «Господарське право» є складовою циклу
професійної та практичної підготовки фахового молодшого
бакалавра з права. Знання з даного курсу будуть використовуватися
при вивченні дисциплін: «Судочинство в господарських судах»,
«Аграрне право», інших спеціальних курсів.

Рекомендована
література

Основна (базова)
1. Андрєєва О.Б., Жорнокуй Ю.М., Гетманець О.П.
Господарське право України: підручник. Х.: Харк. нац. ун-т внутр.
справ. 2014.
2. Задихайло Д.В. Господарське право: навч.-метод. посібник
для студентів 4 курсу. Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України
ім. Ярослава Мудрого», 2012. 124 с.
3. Подцерковний О.П., Добровольська В.В., Зятіна Д.В.,
Господарське право: навчально-методичний посібник (для студентів
денної та заочної форми навчання). Одеса : НУ "ОЮА", 2021. 166 с.
4. Смолин Г.В., Туркот О.А., Хомко Л.В. Господарське право
України. Загальна частина: підручник. Львів: 2017. 484 с.
5. Щербина В.С. Господарське право: підручник. 6-те вид., перероб. і допов. К. : Юрінком Iнтер, 2013. 640 с.
Допоміжна
1. Жук Л.А. Правові основи підприємницької діяльності: Навч.
посіб. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2009. 233 с.
2. Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське
право України. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2012. 564
с.
3. Пігач Я. М.: Господарське законодавство: Навчальний
посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 624 с.
4. Резворович К.Р., Юнін О.С. Господарське право: загальна
частина: навч. посіб. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019. 262 с.
5. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємства в Україні:
Навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2009. 421 с.

Інформаційні
ресурси

Формат
та обсяг курсу

Розподіл балів,
форма контролю

1. www.president.gov.ua – Офіційний сайт Президента України;
2. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України;
3. http//www.kmu.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету Міністрів
України;
4. www.lawukraine.com – База українського законодавства в
Інтернеті;
5. http//www.nbuv.gov.ua – Офіційний сайт Національної
бібліотеки України ім. В.І. Вернадського;
6. http//www.alpha.rada.kiev.ua – Офіційний сайт Національної
парламентської бібліотеки.
Вид занять
Лекції
Семінари
Самостійна робота
Форми контролю
Модуль 1
Модуль 2
ІСПИТ

Кількість годин
34
34
52
Максимальна кількість балів
25
25
50
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Циклова комісія

Правничих дисциплін

Відділення

Юридичне відділення

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Оцінка
за національною шкалою
5 (відмінно)

35-49

FX

(з можливістю повторного
складання)

0-34

F

(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

4 (добре)
3 (задовільно)
2 (незадовільно)
2 (незадовільно)

Викладач(і)

Покликання на дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)

НІНА СЕРГІЇВНА ПОПЕЛЬНИЦЬКА
Посада: викладач
Категорія: I категорія
Педагогічне звання: –
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
E-mail: n.popelnytska@chnu.edu.ua

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=3896
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