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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників
Характеристика дисципліни
Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Вибіркова дисципліна
осінній
5
150
1
42/8
14/8
94/134
4
5
залік

2. Програма навчальної дисципліни
Ціль: формування у студентів системи знань з правового регулювання
господарської діяльності, правового регулювання господарювання у різних
специфічних галузях народного господарства, правових відносин «по
горизонталі» та «по вертикалі» навчання аналізу та правильному застосуванню
господарського законодавства.
Завдання: теоретична і практична підготовка студентів з питань: вивчення
комплексу правового регулювання господарсько-управлінських відносин в
умовах ринкового перетворення економіки України;
орієнтування в
господарсько-правових нормативних актах, що діють в Україні після
проголошення її незалежною державою, зрозуміння системи сучасного
господарського права, її зміст і місце в системі права України; використання
узагальненого та понятійного апарату, які розроблені теорією держави і права,
економічною теорією, цивільним правом, і в той же час вивчення конкретних
господарсько-правових матеріалів для таких узагальнень і розвитку загальних
положень про правове регулювання економічних (майнових) відносин;
опанування певними інструментаріями науки господарського права тощо.
Предмет: регулювання та управляння господарською діяльністю.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Загальна характеристика господарського права
Тема 2. Господарські правовідносини та правове становище їх учасників.
Тема 3. Суб’єкти господарського права
Тема 4. Правовий статус підприємств
Тема 5. Державні та комунальні унітарні підприємства
Тема 6. Господарські товариства
Тема 7. Державна реєстрація суб’єктів господарського права. Припинення
суб’єктів господарювання
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Тема 8. Господарські зобов’язання
Тема 9. Господарські договори
Тема 10. Відповідальність за порушення у сфері господарювання
Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:
1) формування:
 загальних програмних компетентностей:
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
здатність працювати в команді;
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 фахових програмних компетентностей:
здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових
документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в
сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.
2) досягнення програмних результатів навчання:
знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці;
розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів):
 знання:
господарських правовідносин та правового становища їх учасників;
суб’єктів господарського права;
правового статусу підприємств;
правового регулювання державних та комунальних унітарних підприємств,
уміння/навички:
реєструвати
суб’єкти
господарського
права;
припиняти
суб’єкти
господарювання;
вміння виконувати господарські зобов’язання;
укладати господарські договори;
відповідати за порушення у сфері господарювання
 комунікація:
здатність спілкуватися та обговорювати економічну інформацію, проблеми
та рішення в контексті економічного механізму підприємства;
здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою колективу;
дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними
нормами поведінки.
 відповідальність і автономія:
демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених
необхідністю забезпечення сталого розвитку України;
здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
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3. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Загальна частина господарського права
Тема 1. Загальна характеристика
14
4
1
9
господарського права.
Тема 2. Господарські правовідносини
14
4
1
9
та правове становище їх учасників
Тема 3. Суб’єкти господарського права
14
4
1
9
Тема 4. Правовий статус підприємств
14
4
1
9
Разом за змістовим модулем 1
56
16
4
36
Змістовий модуль 2. Особлива частина господарського права
Тема 5. Державні та комунальні
14
4
1
9
унітарні підприємства
Тема 6. Господарські товариства
14
4
1
9
Тема 7. Державна реєстрація суб’єктів
господарського права. Припинення
16
4
2
10
суб’єктів господарювання
Тема 8. Господарські зобов’язання
16
4
2
10
Тема 9. Господарські договори
16
4
2
10
Тема 10. Відповідальність за
порушення у сфері господарювання
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

18

6

2

94
150

26
42

10
14

-

10

-

58
94

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Кількість
годин

Семінар – розгорнута бесіда
1.

Місце господарського права в системі права України. Поняття, ознаки та види
господарських правовідносин.

2

Семінар запитань і відповідей
2.
3.

4.

Поняття та види суб'єктів господарювання.
Правове становище підприємств та їх об’єднань

Семінар запитань і відповідей
Порядок діяльності державних та комунальних унітарних підприємств.
Особливості діяльності господарських товариств
Семінар – дискусія
Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації.
Припинення їх діяльності

2
2

2

Семінар – розгорнута бесіда
5.
6.
7.

Поняття та підстави виникнення господарських зобов’язань. Види господарських
зобов’язань.
Семінар запитань і відповідей
Зміст та форма господарського договору. Особливості укладання деяких категорій
договорів.

2

Семінар – розгорнута бесіда

2
4

2

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Відшкодування
збитків як вид господарсько-правової відповідальності: поняття, сфера
застосування, порядок реалізації.

Всього
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5. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: впродовж семестру (100 балів).

Аудиторна робота
№ теми
практичного Тестові
заняття
завдання
Семінар 1
Семінар 2
Семінар 3
Разом
змістовий
модуль 1
Семінар 4
Семінар 5
Семінар 6
Семінар 7
Разом
змістовий
модуль 2
Разом

Ситуаційні
завдання,
задачі
5
5
5
15

5
5
5
5
20

ОбговоренІндивіня
дуальне
теоретичних
завдання
питань теми
Змістовий модуль 1
5
5
5

ПМК

Позааудиторна
робота
Завдання для
самостійного
виконання

Сума балів

Оцінювання студентів протягом семестру

4
4
4

14
14
14

12

42

4
4
4
4

14
15
15
14

16

58

15
Змістовий модуль 2
5
6
6
5
22

100

Оцінювання студентів протягом семестру
(заочна форма навчання)
Поточне тестування та самостійна робота
Індивідуальне
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
завдання
40
40
20

Сума в балах
100

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).
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100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

6

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

