
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ОК9 

2. Назва: Організаційні та правові засади діяльності суб’єктів господарювання в Україні. 

3. Тип: обов’язковий.  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський).  
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3.  

8. Прізвище, ініціали лектора / лекторів, науковий ступінь, посада: Водоп’ян Т.В., к.ю.н., доцент. 

9. Результати навчання: знати: загально-правові засади господарської діяльності,  статус учасників 

господарських відносин, їх права та обов'язки; основні форми участі держави у сфері господарської 

діяльності, загальні положення про господарські зобов’язання, засади юридичної відповідальності за 

правопорушення у сфері господарювання, правовий статус державних органів у сфері регулювання 

господарської діяльності, способи вирішення господарських спорів. Вміти: самостійно аналізувати 

наукову літературу з дисципліни; самостійно ставити наукові проблеми і шляхи їх вирішення; 

самостійно проводити порівняльно-правовий аналіз; самостійно вирішувати юридичні ситуації, 

використовуючи оптимальний спосіб застосування правових норм. 

 Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та 

механізмів їх правового регулювання. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з 

правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами. Проводити збір, 

інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну 

літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження. Здійснювати презентацію свого дослідження з 

правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки. Обґрунтовано 

формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі 

аргументи. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх 

розв’язання. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та 

використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності. 

Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг. Аналізувати 

взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на 

основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових 

інститутів. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних 

функцій суб’єктів правозастосування. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі 

правозастосування у різних сферах професійної діяльності. 

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

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Іноземна мова за професійним 

спрямуванням. Сучасні цінності інтеграції та міжнародної співдружності. Сучасні інформаційні 

правові технології. Актуальні проблеми конституційного права. Актуальні проблеми кримінального 

права та процесу. Актуальні проблеми адміністративного права та судочинства. 

12. Зміст курсу: Тема 1. Загально-правові засади господарської діяльності. Тема 2. Господарські 

товариства як основний суб’єкт господарської діяльності. Тема 3. Державне регулювання 

господарської діяльності. Тема 4. Договори та зобов’язання в господарській діяльності. Тема 5. 

Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання. Тема 6. Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Тема 7. Відповідальність в господарській діяльності. 

Тема 8. Правовий захист суб’єктів господарювання. 

13. Основні рекомендовані інформаційні ресурси: 1. Господарське право: підруч. для ВНЗ. За ред. 

О. П. Подцерковного.  Вид. 3-тє, допов. та перероб.  Одеса, 2018.  610 с. 2. Щербина В.С. 

Господарське право: Підручник. 6-те вид., перероб. і доп. К, 2013. 640с. 3. Гетьманець О.П. 

Господарське право :Підручник: у 2 ч.  Х., 2014. 368 с. 4. Вінник О. М. Господарське право в умовах 

цифровізації економіки. Київ, 2020.  314 с. URL: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/3845/1/Vinnyk_OM_Shapovalova_OV_Hospodar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ske_pravo_v_umovakh_tsyfrovizatsii_ekonomiky_Navch_pos_2020.pdf. 5. Правове регулювання 

підприємницької діяльності: навчальний посібник / Л. В. Хомко, Х. Ю. Кульгавець. – Львів, 2016. 424 

с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf. 6. Правове 

регулювання господарської діяльності.   Навч. посіб. За заг. ред. доц., к.ю.н. В. В. Мачуського. К., 

2015.  152 с. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/PRGD.pdf  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
Лекцій: 16 год. практичних: 14 год., самостійна робота: 60 год. Разом – 90 год.  

Методи викладання та технології: лекції, тренінги, рольові ігри, обговорення, презентації, дуальні 

лекції, ситуаційні дослідження та інші. 

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

Методи оцінювання: практична перевірка виконаних завдань, опитування, тестування, оцінювання у 

процесі, модульний контроль. 

Підсумковий контроль (40 балів): модульний контроль.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                                  к.ю.н., доцент  Міщук І.В.     
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: OK9; 

2. Title Organizational and legal bases of activity of business entities in Ukraine; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: ІІ (Masters’ ),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vodopian T., PhD in Law, 

Associate professor. 

9. Results of studies: know: general legal principles of economic activity, the status of participants in 

economic relations, their rights and responsibilities; main forms of state participation in the sphere of 

economic activity, general provisions on economic obligations, principles of legal liability for offenses in the 

sphere of economic activity, legal status of state bodies in the sphere of economic activity regulation, 

methods of resolving economic disputes. Be able to: independently analyze the scientific literature on the 

discipline; independently pose scientific problems and ways to solve them; independently conduct 

comparative legal analysis; resolve disputes and conflicts independently, using the best way of negotiating 

or mediating.  

Assess the nature and nature of social processes and phenomena, and show understanding of the boundaries 

and mechanisms of their legal regulation. To correlate the modern system of civilizational values with legal 

values, principles and professional ethical standards. Collect, integrate analysis and summarize materials 

from various sources, including scientific and professional literature, databases, digital, statistical, test and 

others, and verify their authenticity using modern research methods. Present your research on a legal topic, 

using primary sources and techniques of legal interpretation of complex complex problems arising from this 

study, to argue the conclusions. It is reasonable to formulate one's legal position, to be able to oppose, 

evaluate evidence and present convincing arguments. Discuss complex legal issues, suggest and justify 

solutions. Assess the reliability of information and reliability of sources, effectively process and use 

information for research and practical activities. Generate new ideas and use modern technologies in 

providing legal services. Analyze the interaction of international law and international legal systems with 

the legal system of Ukraine on the basis of awareness of the basic modern legal doctrines, values and 

principles of law. Conduct a comparative legal analysis of individual legal institutions of different legal 

systems, taking into account the relationship of the legal system of Ukraine with the legal systems of the 

Council of Europe and the European Union. Analyze and evaluate the practice of applying individual legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



institutions. Have practical skills in solving problems related to the implementation of procedural functions 

of law enforcement agencies. Integrate the necessary knowledge and solve complex problems of law 

enforcement in various areas of professional activity. 

10. Forms of organizing classes: lesson, independent work, practical preparation, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Foreign language for professional 

purposes. Modern values of integration and the international community. Modern information legal 

technologies. Current issues of constitutional law. Current issues of criminal law and procedure. Current 

issues of administrative law and justice. 

12. Course contents: General legal principles of economic activity. Business associations as the main 

subject of economic activity. State regulation of economic activity. Contracts and obligations in business. 

Features of legal regulation in certain sectors of the economy. Legal regulation of foreign economic activity. 

Responsibility in economic activity. Legal protection of business entities. 

13 The main recommended information resources: 1. Hospodarske pravo: pidruch. dlia VNZ. Za red. O. 

P. Podtserkovnoho.  Vyd. 3-tie, dopov. ta pererob.  Odesa, 2018.  610 s. 2. Shcherbyna V.S. Hospodarske 

pravo: Pidruchnyk. 6-te vyd., pererob. i dop. K, 2013. 640s. 3. Hetmanets O.P. Hospodarske pravo 

:Pidruchnyk: u 2 ch.  Kh., 2014. 368 s. 4. Vinnyk O. M. Hospodarske pravo v umovakh tsyfrovizatsii 

ekonomiky. Kyiv, 2020.  314 s. 5. Pravove rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti: navchalnyi 

posibnyk / L. V. Khomko, Kh. Yu. Kulhavets.  Lviv, 2016. 424 s. 6. Pravove rehuliuvannia hospodarskoi 

diialnosti.   Navch. posib. Za zah. red. dots., k.iu.n. V. V. Machuskoho. K., 2015.  152 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 14 hours , independent work – 60 hours. Total – 90 hours. 

Teaching methods and technologies: lectures, trainings, role-plays, discussions, presentations, dual lectures, 

case studies and others. 

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

Assessment methods: practical verification of completed tasks, surveys, testing, assessment in the process, 

modular control. 

     Final control (40 points): test modular controls - 40 points. 

    Current control (60 points): testing, survey. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department                                                              Ph.D. in Law, Associate professor, Mischuk I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


