
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 1.3.4. 

2. Назва: Господарське право 

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти: бакалаврський 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  2 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 семестр 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Вовк Ю. Є. к.ю.н. доц. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент  повинен знати основні поняття, 

інститути, джерела та положення господарського права, актуальні проблеми його розвитку; 

проблемні аспекти правового регулювання господарської діяльності та шляхи їх подолання; 

особливості державного регулювання господарської діяльності та проблеми його правового 

забезпечення; основні тенденції сучасного розвитку господарських відносин; особливості 

правосуб’єктності суб’єктів господарювання та інших учасників відносин у сфері 

господарювання; основні положення та проблемні аспекти відповідальності за порушення у сфері 

господарювання; особливості правового регулювання господарської діяльності в окремих галузях 

господарювання; шляхи вдосконалення господарського законодавства України, тенденції та 

перспективи його розвитку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Цивільне право», 

«Конституційне право України», «Теорія держави і права », та дисципліни, що безпосередньо 

формують компетенції фахівця відповідного рівня вищої освіти. 
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):___ 

12. Зміст курсу (перелік тем): Теоретичні основи господарського права. Господарські 

правовідносини. Господарське законодавство України. Суб’єкти господарювання: загальна 

характеристика. Організаційно-правові форми. Правове регулювання корпоративних відносин. 

Майнова основа господарювання. Господарські зобов'язання. Правове регулювання господарсько-

договірних відносин. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання. Державне 

регулювання господарської діяльності. Правові засади захисту економічної конкуренції. 

Спеціальні правові режими господарювання. Правове регулювання торговельної діяльності та 

комерційне посередництво. Правове регулювання ринків фінансових послуг. Правове 

регулювання банківської діяльності. Правове регулювання страхової діяльності. Правове 

регулювання ринку цінних паперів. Правові засади державного регулювання інноваційної 

діяльності в Україні. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Актуальні проблеми господарського права: [навч. посіб.] / За ред. В.С. Щербини. – К.: Юрінком 

Інтер, 2016. – 528 с. 

2. Беляневич О.А., Вінник О.М., Джуринський В.О. Актуальні проблеми господарського права: 

навчальний посібник. /За заг. ред.. В.С. Щербіни.–К.: Юрінком Інтер, 2012.–528 с. 

3. Господарське право: [підручник] / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За 

ред. О.П. Подцерковного, — X.: Одіссей, 2010. — 424 с. 

4. Січевлюк В.А. Господарське право України: Навчальний посібник. – К.: УІРФР, 2010. – 474 с. 

5. Щербина В. С. Господарське право : підручник / В. С. Щербина. — 6-те вид., перероб. і допов. 

— К. : Юрінком Iнтер, 2013. — 640 с.98 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 20 год. практичних,   89  год. самостійної роботи. Разом –  135 год.     .  

Методи: лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: іспит в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                В. І. Гришко к. пед. н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: 1.3.4. 

2. Title: Commercial law 

3. Type: Required 

4. Level of higher education: Bachelor's degree 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 2 

6. Semester when studying discipline: 4 semesters 

7. Number of established ECTS credits: 3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vovk Yu.E., kyu.n. 

associate professor 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must know the basic concepts, institutes, 

sources and provisions of the economic law, the actual problems of its development; Problematic aspects 

of legal regulation of economic activity and ways of overcoming them; peculiarities of state regulation of 

economic activity and problems of its legal provision; main tendencies of modern development of 

economic relations; peculiarities of legal personality of economic entities and other participants in 

relations in the field of economic activity; main provisions and problematic aspects of responsibility for 

violations in the field of economic activity; peculiarities of legal regulation of economic activity in certain 

branches of economy; ways to improve the economic legislation of Ukraine, trends and prospects for its 

development. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, practical training, control measures. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Civil Law", "Constitutional Law of 

Ukraine", "Theory of State and Law", and disciplines that directly form the competence of a specialist of 

a corresponding level of higher education. 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): ___ 
12. Course contents (list of topics): Theoretical basis of commercial law. Economic relations. The 

economic legislation of Ukraine. Business entities: general characteristics. Organizational legal forms. 

Legal regulation of corporate relations. Property basis of management. Economic obligations. Legal 

regulation of economic-contractual relations. Responsibility for offenses in the field of management. 

State regulation of economic activity. Legal principles of protection of economic competition. Special 

legal regimes of management. Legal regulation of commercial activity and commercial mediation. Legal 

regulation of financial services markets. Legal regulation of banking activities. Legal regulation of 

insurance activity. Legal regulation of the securities market. Legal principles of state regulation 

13. Recommended editions: 
1. Actual problems of economic law: [curriculum vitae]. Guide.] / Ed. VS Scherbini - K .: Yurincom 

Inter, 2016. - 528 pp. 

2. Belyanevich O.A., Vinnik O.M., Dzhurinsky V.O. Actual problems of economic law: a manual. / For 

the community ed .. V.S. Scherbina-K .: Yurinkom Inter, 2012-528 pp. 

3. Commercial law: [textbook] / O.P. Podtserkovny, OO Kvasnitskaya, AV Smithy and others; Ed. O.P. 

Subcurricular, - X .: Odysseus, 2010. - 424 pp. 

4. Sichevlyuk V.A. Economic Law of Ukraine: Textbook. - K .: UIRFR, 2010. - 474 p. 

5. Shcherbyna V. S. Commercial law: a textbook / VS Shcherbyna. - 6th species., Processing. and listens. 

- K.: Yurincom Inter, 2013. - 640 p.98 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
26 years lectures, 20 hours. practical, 89 hours. independent work. Total - 135 years. . 

Methods: lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of business and role games, 

use of multimedia 

15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final control: exam at the end of 4 semesters. 

 Current control (100 points): testing, poll. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Department                                                                     V. I. Grishko c. ped. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


