
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Господарське право 

України» є основні принципи, доктринальні засади, окремі поняття, терміни, 

правові інститути в сфері господарського права, а також нормативно-правові 

акти, які регламентують питання здійснення господарської діяльності в Україні, 

тлумачення та механізми реалізації господарсько-правових норм.  

Господарське право є самостійною комплексною галуззю системи права 

України, що регулює широке коло відносин, які виникають внаслідок 

безпосереднього здійснення господарської діяльності або управління такою 

діяльністю за участю учасників господарських відносин, служить для 

правового забезпечення ефективного розвитку підприємництва та 

непідприємницької діяльності з метою підвищення ефективності суспільного 

виробництва, зростання господарського порядку в економічній системі України 

та захисту учасників господарських відносин. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Господарське право України» є 

формування у студентів цілісної системи знань про загальнотеоретичні засади 

правового регулювання господарської діяльності, орієнтування їх на 

дослідження проблематики господарського права з метою вирішення 

конкретних питань практичної діяльності щодо захисту прав та інтересів 

учасників господарських правовідносин та забезпечення господарського 

правопорядку.  

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач: 

здатність шукати, обробляти та аналізувати джерела господарського права 

України; 

здатність використовувати іншомовну літературу у професійній сфері; 

знання та розуміння наукової господарсько-правової термінології;  

навички роботи в комп'ютерних мережах, збір, аналіз та управління 

інформацією, навички використання програмних засобів; 

обізнаність щодо європейського права та проблем гармонізації 

господарського законодавства України із законодавством ЄС; 

уміння застосовувати у професійній діяльності положення національного, 

європейського та міжнародного законодавства у господарських 

правовідносинах; 

здатність до здійснення дослідницької діяльності на основі знання та 

критичного аналізу правових проблем, вміння обирати оптимальні методи 

дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх з урахуванням 

актуальних наукових і практичних джерел;  



розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і 

доктринальних концептів господарського права, формування власної 

обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних тверджень у 

юридичній науці господарського права та господарській практиці; 

уміння застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці, 

здатність розробляти нормативно-правові акти, зокрема, локального характеру; 

здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в різних 

сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми господарського 

права в професійній діяльності; 

здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові акти; 

здатність давати кваліфіковані юридичні висновки й консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності 

 

Програмні результати навчання 

Знання: 

історії становлення та розвитку правового регулювання господарської 

сфери суспільного життя; культурно-історичних передумов виникнення 

господарського права; особливостей становлення господарського права в 

незалежній Україні; поняття господарського права як галузі права, його 

предмета та метода; принципів та функцій господарського права; 

господарського законодавства; правових основ державного впливу на 

економіку та господарську діяльність; особливостей правового становища 

суб’єктів господарського права як учасників відносин у сфері господарювання; 

загальних та спеціальних умов створення суб’єктів підприємництва; поняття 

підприємства та його основних ознак; про виробничі кооперативи; правове 

становище господарських товариств, види господарських товариств; 

особливостей правового статусу господарських об’єднань та органів 

господарського керівництва; правового режиму майна суб’єктів 

господарювання; загальних положень про зобов’язання у сфері 

господарювання; правових засад щодо договорів в сфері господарювання; 

основних засад господарсько-правової відповідальності; про обмеження 

монополізму та захист суб’єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції; інституту банкрутства в господарській діяльності; особливостей 

правового регулювання біржової діяльності; особливостей правового 

регулювання фінансової діяльності; інвестиційної діяльності та особливостей її 

правового регулювання; правового режиму іноземних інвестицій; інноваційної 

діяльності в сфері господарювання; загальних засад правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; правового забезпечення спеціальних режимів 

господарювання.  

 

Вміння і навички: 



вільно оперувати юридичними поняттями та категоріями в сфері 

господарських правовідносин та господарського права; порівнювати і 

аналізувати норми законодавства, що регулюють правовідносини в сфері 

господарювання; правильно тлумачити і застосовувати на практиці норми 

господарського законодавства; застосовувати знання та навички, набуті при 

вивченні теоретичного господарсько-правового матеріалу до конкретних 

ситуацій, що складаються в процесі організації та здійснення господарської 

діяльності; узагальнювати практику реалізації окремих норм господарського 

права та робити відповідні висновки; використовувати дані науки 

господарського права для вирішення професійних завдань; складати 

господарсько-правові документи та ділову документацію (статути, 

засновницькі договори, господарсько-правові договори тощо); надавати 

кваліфіковані юридичні консультації щодо правового регулювання 

господарсько-правових відносин. 

 


