
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти системи правових знань, 

невід’ємно пов’язаних з управлінською діяльністю; засвоєння теоретичних знань 

та практичних навичок, пов’язаних із правовим регулюванням господарської 

діяльності, правовим статусом суб’єктів господарювання та правовими 

механізмами державного регулювання господарської діяльності органами влади 

та управління. 

Завдання: засвоєння норм господарського права; відпрацювання у 

студентів наукового підходу до оцінки норм чинного господарського 

законодавства, необхідності вдосконалення правового регулювання господарської 

діяльності; вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації із урахуванням 

нормативних положень національного та міжнародного законодавства; розвитку 

правового мислення щодо реалізації господарського права в сфері господарської 

діяльності; усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих 

дій. 

Предмет дисципліни: норми права, що регулюють суспільні відносини між 

учасниками господарського процесу і судом при здійсненні правосуддя в 

господарських справах. 

                       Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні положення господарської діяльності та господарського 

права 

Тема 2. Організація та управління господарською діяльністю 

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів господарських 

правовідносин 

Тема 4. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання 

Тема 5. Зобов’язальні відносини у сфері господарювання  

 

Тема 6. Господарські договори 

Тема 7. Відповідальність у господарських правовідносинах 

Тема 8. Правове регулювання економічної конкуренції 

Тема 9. Правове регулювання банкрутства та санації 

Тема 10.  Загальна характеристика правового регулювання окремих 

видів господарських відносин 

Тема 11.  Правове забезпечення інноваційної діяльності 

Тема 12.  Правове регулювання фінансової діяльності 

Тема 13.  Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 14.  Правовий режим іноземного інвестування 
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