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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у в першому семестрі  

 

Тип дисципліни обов’язкова  

Мова викладання українська 

Кількість кредитів - 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

32 16 16  

Самостійна робота, годин 58 

Форма підсумкового контролю залік 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 Засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність 

підприємств і організацій, що функціонують у всіх сферах народного господарства, вступаючи 

при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки.  

Всі суспільні відносини регулюються нормами господарського права.  

Господарське законодавство передбачає існування різних організаційних форм 

підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. 

Також виникла необхідність визначити правовий статус об'єднань підприємств (асоціацій, 

корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановити правовий режим вільних (спеціальних) 

економічних зон та визначити правовий режим іноземного інвестування.  

З'явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання (банкрутство, 

свобода конкуренції, антимонопольне регулювання).  

Дедалі більшого розвитку, в тому числі завдяки приватизаційним процесам, набуває 

ринок цінних паперів.  

Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних 

господарських зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів підприємництва.  

Всі ці чинники зумовлюють необхідність не тільки відповідного правового регулювання, 

а й вивчення правових засад господарської діяльності.  

"Господарське право" викладається студентам третього курсу, тому дисципліна 

передбачає вивчення студентами правових інститутів господарського права, спираючись на вже 

одержані знання з теорії держави і права, конституційного, адміністративного, фінансового, 

цивільного права та ін.  

 

3. Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни - надати широкі теоретичні знання і практичні навички, пов’язані із 

правовим статусом суб’єктів господарювання та правовим регулюванням господарської 



діяльності в цілому.  Метою вивчення курсу являється також підготовка студентів до свідомого 

вивчення суміжних з Господарським правом дисциплін. 

 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» здобувач вищої 

освіти може отримати наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, 

які  визначені в освітньо-професійній програмі «Менеджмент» (https://nv.onaft.edu.ua/opp/073b-

m2016.pdf) підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 Менеджмент: 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами.  

ЗК2. Здатність до застосовування концептуальних і базовихзнань, розуміння предметної 

області і професії менеджера 

ЗК4. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, 

оброблення, аналізування та використання інформації з різних джерел 

ЗК6. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК7. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації.  

ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо. 

ФК11. Розуміти принципи права та використовувати їх у професійній діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

 

ПРН 10. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації 

ПРН14. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і самокритичним 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Правове регулювання господарських правовідносин. 

 

Тема 1.Методи та система господарського права. Участь держави і місцевого 

самоврядування в регулюванні господарської діяльності України. 

Тема 2. Економічна конкуренція. 

Тема 3. Суб’єкти господарського права та суб`єкти  господарювання. 

Тема 4.Правове становище підприємств. Види підприємств. 

Тема 5. Господарські товариства. 

Тема 6. Майнові відносини у сфері господарювання.  

Тема 7. Приватизація державного та комунального майна. 

Тема 8. Господарські договори 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Методи навчання:  

– Лекції 

– Лабораторні заняття 

– Самостійна робота 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Схема нарахування балів: 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Змістовий модуль 1. Правове регулювання господарських правовідносин. 

Робота на лекціях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Робота на практичних заняттях 2 3 4 8 12 2 5 10 

Самостійна робота 2 3 4 8 12 4 14 16 

Виконання індивідуальних 

завдань 
6 14 1 6 14 1 6 14 

Проміжна сума    30 50  30 50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
  1 30 50 1 30 50 

Оцінка за змістовий модуль 1    60 100  60 100 

Можливість отримання додаткових балів 

Рейтинг за творчі здобутки  

студентів (у тому числі 

результатів неформальної 

освіти) 

0  10 –  0  10 –  0  10 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство» [Електронний ресурс]: для бакалаврів 

усіх спец. та форм навчання / І. С. Лар’яновський / Відп. за вип. А.О. Соловей. – Одеса: 

ОНАХТ, 2020. – Електрон. текст. дані: 53 с. 

2.  Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Право (правознавство та 

підприємницьке право)» [Електронний ресурс]: для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання / 

І.А. Осадча / Відп. за вип. Г.В. Ангелов. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – Електрон. текст. дані: 34 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство» [Електронний 

ресурс]: усіх напрямків підгот. бакалаврів ден. та заоч. форм навчання / І.А. Осадча, Є.В. Іванов 

/ Відп. за вип. Г.В. Ангелов. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – Електрон. текст. дані: 10 с 

 

 

 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

 

Викладач  ________________ І.А. Осадча 

    підпис 

 

Завідувач кафедри ________________ А.О. Соловей 

    підпис 

 

 

 

https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

