
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Назва дисципліни Проблеми господарсько-правової 
відповідальності 

Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий) 
Кількість кредитів ЄКТС 5  
Форма контролю залік 
Мета формування навичок і здібностей, спрямованих на 

дослідження проблем правового регулювання 
господарсько-правової відповідальності, виявлення 
і пропонування шляхів їх подолання, створення 
нових цілісних знань щодо господарсько-правової 
відповідальності у будь-яких господарських 
відносинах. 

Завдання • сформувати системні знання щодо мети, 
функцій, видів і  форм господарсько-правової 
відповідальності, підстав і порядку її застосування; 
• навчити ефективно використовувати форми 
господарсько-правової відповідальності як способи 
захисту порушених прав учасників господарських 
відносин; 
• набути навички складати стратегію 
застосування форм господарсько-правової 
відповідальності; 
• виробити вміння професійно вирішувати 
складні завдання щодо застосування господарсько-
правової відповідальності; 
• оволодіти вміннями пошуку та 
постановки/узагальнення проблем правового 
регулювання господарсько-правової 
відповідальності; 
• сформувати навички аргументації проблем 
правового регулювання господарсько-правової 
відповідальності, визначення та аргументації 
шляхів їх подолання. 

Загальні компетентності, що 
будуть сформовані у здобувача в 
результаті опанування дисципліни 

• здатність до пошуку і оброблення 
інформації з різних джерел; 
• здатність до застосування загальнонаукових 
методів дослідження; 
• здатність застосовувати спеціально-
юридичні методи наукового дослідження;  
• здатність здійснювати аналіз нормативно-
правових актів, проводити їх наукову експертизу; 
• здатність аналізувати і узагальнювати 
практику у сфері юридичної діяльності. 

Результати навчання • здійснювати пошук та оброблення 
інформації з різних джерел, застосовувати сучасні 
інформаційні технології, бази даних та інші 
електронні ресурси, спеціалізоване програмне 
забезпечення при здійсненні наукової та 
педагогічної діяльності; 



• вміти працювати з великою кількістю 
правових джерел, тлумачити, узагальнювати та 
систематизувати викладені в них юридичні 
аргументи та правові позиції; 
• кваліфіковано проводити наукові 
дослідження у сфері права з отриманням наукових 
результатів, які мають теоретичне і практичне 
значення. 

Зміст дисципліни Становлення і розвиток інституту господарсько-
правової відповідальності. Проблематика поняття і 
функцій господарсько-правової відповідальності. 
Законодавча база господарсько-правової 
відповідальності. Проблеми підстав, видів і форми 
господарсько-правової відповідальності. 
Проблемні питання господарсько-правових 
санкцій. Теоретико-прикладні проблеми 
господарсько-правової відповідальність за 
порушення при здійсненні діяльності. Проблемні 
аспекти реалізації господарсько-правової 
відповідальності. Застосування господарсько-
правової відповідальності 

 
 

 


