Анотація
навчальної дисципліни «Господарське право»
Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Господарське
право» оволодіння комплексними знаннями та формування стійких умінь і
практичних навичок щодо використання та застосування норм права, які
регулюють відносини у сфері господарювання задля впровадження
відповідного належного суспільного господарського порядку в цій галузі,
формування теоретично і емпірично обґрунтованих знань господарського
законодавства України, правових основ здійснення господарської діяльності,
правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, господарських
зобов’язань та договорів, відповідальності, а також про об’єктивні
закономірності розвитку господарських відносин.
Навчальна дисципліна «Господарське право» пов’язана з іншими
навчальними дисциплінами, зокрема: «Конституційне право», «Цивільне
право та процес», «Земельне право», «Екологічне право», «Трудове право»,
які вивчаються здобувачами освітнього ступеня «бакалавр».
Завдання – вивчення теоретико-методологічних основ господарського
права. Навчальна дисципліна передбачає набуття знань про поняття, систему
і роль господарського права в сучасних умовах, правового статусу суб’єктів
господарювання, правового регулювання державного регулювання
господарських відносин, а також з’ясування теоретичних і практичних
питань правового регулювання окремих галузей господарської діяльності.
Вивчення здобувачами освітнього ступеня «бакалавр» основ господарського
права дасть їм змогу опанувати інші фундаментальні дисципліни,
сформувати правове мислення, потрібні для ефективної практичної
діяльності в умовах сучасної ринкової економіки України.
Відповідно до вимог освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні бути здатними вирішувати свої професійні завдання та
набути таких компетентностей:
- застосовувати набуті знання, вміння й навички на практиці;
- здатність реалізовувати та застосовувати норми господарського
права у правоохоронній діяльності;
- здатність брати участь у розробленні та кваліфіковано застосовувати
нормативно-правові акти в різних сферах правоохоронної діяльності;
- здатність оперувати понятійним апаратом у правоохоронній
діяльності.
- здатність визначати, формулювати та розв’язувати проблеми у
професійній правоохоронній діяльності та приймати обґрунтовані рішення;
- здатність вільно використовувати знання у сфері права та
правоохоронної діяльності для розв’язання типових ситуацій, що виникають
під час професійної діяльності поліції, інших правоохоронних органів.
Окрім того здобувачі вищої освіти повинні вміти:
- вивляти базові знання та розуміння особливостей реалізації і
застосування норм господарського права у сфері правоохоронної діяльності;

- володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального
досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності;
- вільно користуватися нормативним матеріалом з теми навчальної
дисципліни та застосовувати його у конкретних ситуаціях;
- шукати, відбирати, аналізувати та застосовувати нормативно-правові
акти для вирішення конкретних питань юридичного характеру у своїй
професійній практичній діяльності.
Перелік тем:
Тема 1. Поняття, предмет, методи та джерела господарського права.
Суб’єкти господарського права.
Тема 2. Правове становище підприємств.
Тема 3. Правовий статус господарських товариств.
Тема 4. Загальні засади майнових відносин у сфері господарювання.
Тема 5. Загальні положення щодо господарських зобов’язань.
Тема 6. Господарські договори.
Тема 7. Відповідальність у господарських правовідносинах.

