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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5

56

94

кредити ЄКТС
(150 годин)

годин контактна робота з викладачем
(28 годин лекцій;
28 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

перший

українська

залік/екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов’язкова для спеціальності 081 «Право
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

базові знання з теорії держави та права, цивільного права та цивільного процесуального
права.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

поглиблене вивчення: загальних та спеціальних правових засад регулювання господарської
діяльності в Україні та світі, принципів, форм та методів державного регулювання
економічних відносин, спрямованих на гармонізацію приватних та публічних інтересів в
сфері господарювання; механізмів захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і
законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави у сфер господарської діяльності;
формування професійно значущих умінь та навичок щодо використання правових методів
та засобів управління процесами, протидії ризикам, небезпекам, викликам і загрозам в
економічній сфері; ефективно впливати на позитивне функціонування відповідних систем
правового захисту інтересів і забезпечення безпеки суб’єктів господарювання.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Господарське право. Загальна частина
Тема 1.
Тема 2.

Правові засади господарської діяльності
Господарське право: поняття, предмет та метод правового
регулювання
Тема 3. Державний рівень організації та управління економікою
Тема 4. Суб’єкти господарського права
Тема 5. Майнова основа господарювання
Тема 6. Господарські зобов’язання
Тема 7. Господарсько-правова відповідальність
Тема 8. Правове регулювання банкрутства
Модуль 2. Господарське право. Спеціальна частина
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності
Тема 10. Правове регулювання капітального будівництва
Тема 11. Правове регулювання перевезення вантажів
Тема 12. Правовий режим інноваційної діяльності
Тема 13. Правове регулювання фінансової діяльності

Тема 14.
Тема 15.

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Спеціальні режими господарювання

Модуль 3. Господарський процес. Загальна частина
Тема 16. Предмет, система та джерела господарського процесуального права
Тема 17. Механізми захисту прав суб’єктів господарювання в сфері
господарювання
Тема 18. Юрисдикція господарських судів
Тема 19. Поняття господарських процесуальних правовідносин
Тема 20. Докази та доказування у господарському процесі
Тема 21. Процесуальні строки
Тема 22. Судові виклики і повідомлення
Тема 23. Судові витрати

Модуль 4. Господарський процес. Спеціальна частина
Тема 24.
Тема 25.
Тема 27.
Тема 28.
Тема 29.
Тема 30.
Тема 31.

Наказне провадження
Позовне провадження
Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження
Підстави та порядок перегляду судових рішень
Виконання судових рішень у господарських справах
Провадження у справах щодо рішень третейських судів
Особливості розгляду справ про банкрутство

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

- формування системи знань з головних правових інститутів господарського права та процесу;
- здатність визначати та аналізувати правові проблеми у сфері господарської діяльності та
обґрунтовувати правової позиції;
- вміти прогнозувати тенденції розвитку господарського права в умовах ринкової економіки;
- вміти вирішувати правові ситуації з питань здійснення господарської діяльності з підготовкою
відповідних юридичних документів;
- здатність до самостійного аналізу судової практиці з вирішення господарських справ.
МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
дискусійний клуб
РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи до заліку:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 35 балів
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 30 балів
- Виконання контрольних робіт – 35 балів
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи до екзамену:
- Поточне оцінювання (усне, письмове опитування) за темами – 35 балів
- Виконання творчо-пошукового (або науково-дослідного) завдання – 30 балів
- Виконання контрольних робіт – 35 балів
- Екзамен – 100 балів
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
студент, який до початку семестрового контролю виконав не всі види поточного контролю
навчальної дисципліни, передбачені індивідуальним навчальним планом, дозволяється
відпрацювати заборгованість у перший тиждень семестрового контролю, при цьому
результати оцінювання цих робіт враховуються викладачем у підсумковій поточній
успішності з цієї дисципліни.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за

наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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