
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Назва дисципліни Загальні проблеми господарського права 
Рівень вищої освіти  третій (освітньо-науковий) 
Кількість кредитів ЄКТС 5  
Форма контролю залік 

Мета формування цілісної системи знань щодо галузі 
господарського права і вмінь виявляти проблеми 
господарського права, використовувати техніко-
юридичні засоби їх вирішення. 

Завдання • сформувати системні знання щодо предмету, 
методу, принципів, основних правових інститутів, інших 
елементів теоретичної основи господарського права; 
• сформувати знання щодо системи господарського 
законодавства, генезису її розвитку, сучасних проблем та 
шляхів їх подолання; 
• оволодіти умінням пошуку та постановки проблем 
господарського права і законодавства; 
• сформувати навички аргументації проблем 
господарського законодавства та права,  визначення 
найбільш оптимальних шляхів їх подолання; 
• набути вміння обирати найбільш ефективні 
алгоритми реалізації норм окремих правових інститутів 
господарського права; 
• виробити вміння професійно вирішувати складні 
завдання у сфері господарювання щодо подолання 
проблем господарського права. 

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

• здатність до пошуку і оброблення інформації з 
різних джерел; 
• здатність застосовувати загальнонаукові і 
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 • на основі загальнофілофських методів аналізувати 
складні явища суспільного життя, пов’язувати 
загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань, 
що виникають у професійній та науково-інноваційній 
діяльності; 
• 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; 



• мати поглиблені знання практики застосування 
окремих правових інститутів господарського права; 
• вміти професійно вирішувати проблеми та 
виробляти найбільш оптимальні алгоритми подолання 
проблем господарського права у сфері господарювання 

Зміст дисципліни Проблеми предмету, методу, системи господарського 
права, систематизації господарського законодавства, 
його предмету, структури та модернізації. Державне 
регулювання господарської діяльності. Правовий статус 
суб’єктів господарювання. Правовий режим майна у 
сфері господарювання. Договірні відносини у сфері 
господарювання. Захист прав та законних інтересів 
суб’єктів господарювання. Господарсько-правова 
відповідальність. Відновлення платоспроможності 
суб’єктів господарювання та їх банкрутство. Організація 
правової роботи у сфері господарювання.  

 
 

 


