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1. Мета опанування дисципліни: формування системи знань, умінь та 

навичок щодо правового регулювання: державної економічної політика та 

державного регулювання господарської діяльності; комерційної 

(підприємницької) та некомерційної господарської діяльності; захисту 

економічної конкуренції; реєстрації та ліцензування суб’єктів господарського 

права; припинення діяльності суб’єктів господарського права; господарської 

діяльності підприємств, господарських товариств та об’єднань підприємств. 

 

2. Завдання полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО 

щодо правового регулювання господарських правовідносин, формування 

вмінь та навичок: реєстрації створення та припинення суб’єктів 

господарської діяльності, ліцензування суб’єктів господарського права, 

укладення та припинення господарських договорів, проведення процедури 

санації та банкрутства суб’єктів господарського права. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння:  

 системи господарського права його джерел, принципів та функцій; 

 державної економічної політики та державного регулювання 

господарської діяльності;  

 правових основ комерційної (підприємницької) та некомерційної 

господарської діяльності;  

 основ правового регулювання захисту економічної конкуренції;  

 поняття та легалізація суб’єктів господарського права;  

 процедури припинення діяльності суб’єктів господарського права;  

 правового положення підприємств;  

 правового статусу господарських товариств;  

 правового положення об’єднань підприємств. 

застосування знань і розумінь:  

 уміння та навички застосовувати принципи господарського права у 

господарській діяльності; 

 використовувати нормативно-правові акти щодо державної економічної 

політики та державного регулювання господарської діяльності;  



 користуватися у господарській діяльності пільгами передбаченими 

законодавством України для малого і середнього підприємництва; 

 звертатися зі скаргами та пропозиціями до органів Антимонопольного 

комітету України; 

 реєструвати та припиняти діяльність суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 здійснювати господарську діяльність та управління підприємствами;  

 здійснювати господарську діяльність та управління господарськими 

товариствами;  

 здійснювати господарську діяльність та управління об’єднаннями 

підприємств; 

 укладати господарські договори; 

 вирішувати господарські спори. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та джерела господарського права  

Тема 2. Державна економічна політика та державне регулювання 

господарської діяльності  

Тема 3. Правові основи комерційної (підприємницької) та некомерційної 

господарської діяльності  

Тема 4. Правове регулювання захисту економічної конкуренції  

Тема 5. Поняття та легалізація суб’єктів господарського права  

Тема 6. Припинення діяльності суб’єктів господарського права  

Тема 7. Правове положення підприємств  

Тема 8 Правовий статус господарських товариств  

Тема 9 Правове положення об’єднань підприємств 
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