
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Юридичний факультет 

 

Вибіркова дисципліна 

кафедри господарського права та процесу  

 

Господарське право 



Опис навчальної дисципліни 

Предметом  

вивчення дисципліни є 

господарське законодавство, 

яке регулює господарсько-

правові відносини, 

господарську діяльність 

 

Обсяг – 4 

кредитів, 

120 год.,  в т.ч.: 

лекцій – 34 год., 

практичні 

заняття – 

16 год., 

самостійна 

робота – 70 год. 

 

 

Період 

навчання − 

2 курс, 4 

семестр 
 

Підсумкова 

форма 

контролю −  

залік 

 

 

Мета 

вивчення навчальної дисципліни “Господарського право” – є надання 

студенту таких можливостей та переваг: формування загальних та фахових 

компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності. 



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню 
студентом  таких елементів компетентностей 

• Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні 

• Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя 

• Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

• Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

• Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

• Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Загальні поняття господарського права України 

Тема 2. Державне регулювання господарської діяльності в 

України 

Тема 3. Суб’єкти господарського права 

Тема 4. Організація господарської діяльності 

Тема 5. Припинення діяльності суб'єктів господарювання 

Тема 6. Правова характеристика господарських договорів 

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

Тема 8. Захист прав та законних інтересів суб'єктів 

господарювання 

Тема 9. Відповідальність за правопорушення у сфері 

господарювання 



Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 
 
 
 
• Лекційний матеріал 
 
 
 
 
 

• Методичні вказівки до 
проведення практичних 

занять 
 
 
 
 
 
 
• Робоча програма 
навчальної дисципліни 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     • Методичні рекомендації і 

                                                                              завдання для виконання самостійної  
                                                          та індивідуальної роботи 



 

к.ю.н., доц.  

Ковальська М.Є. 

К А Д Р О В Е  
З А Б Е З П Е Ч Е Н Н Я 



Ми чекаємо на вас! 


