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Результати навчання: 

знати:  

правове регулювання господарських відносин; 

особливості законодавчого регулювання правових режимів майна суб’єктів 

господарювання та підстав їх виникнення; 

правові засади державного регулювання господарської діяльності; 

вміти: 

визначати поняття Господарського права та розкривати організаційні форми 

господарської діяльності; 

визначати суб’єктів господарювання в Україні; 

аналізувати правове регулювання речових та договірних відносин у сфері 

господарювання та застосовувати відповідні положення практично; 

застосовувати відповідні положення у практичних ситуаціях; 

складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, пов`язану з правовим 

обслуговуванням суб`єктів господарської діяльності на підставі застосування норм 

приватного та публічного права. 

Анотація навчальної дисципліни. Господарське право України - одна з 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом 

юридичного факультету. Предметом вивчення даного курсу є господарське 

законодавство, яке регулює відносини щодо заснування, здійснення та припинення 

господарської діяльності.  

Глибоке засвоєння студентами правових основ господарювання є необхідною 

умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, майбутніх юрисконсультів, 

адвокатів, суддів, нотаріусів, прокурорів тощо. 

Для всестороннього засвоєння господарського права необхідні знання таких 

дисциплін, як загальна теорія права, цивільне, адміністративне, фінансове, земельне, 

міжнародне приватне право, економічна теорія та ін. В межах перелічених 

дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи 

законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, 

особисті немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, 

система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших 

суб`єктів права, основи правового режиму майна та бухгалтерського обліку, 

формування зв`язків з іноземним елементом і т.д.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами положень 

господарського законодавства; усвідомлення зростаючої ролі господарського права 



в умовах формування в Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком 

створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання; підготовка 

спеціалістів високого рівня для правового обслуговування суб`єктів господарської 

діяльності. 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з 

основними положеннями господарського законодавства; сприяти глибокому 

засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до самостіної роботи з ними; 

ознайомити з системою господарського права і навчити використовувати її складові 

елементи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати 

теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання 

відповідних документів, які регулюють господарську діяльність її суб`єктів; дати 

чітке уявлення про роль права в забезпеченні створення, діяльності та припинення 

суб`єктів господарювання, проаналізувати їх права та обов`язки, розкрити їх 

значення у розвитку ринкової економіки. 
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