
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни  

Господарське право 

Назва дисципліни Господарське право 

Назва компетентності 

на розвиток яких спрямована 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати його цінність та необхідність 

сталого розвитку, верховенства права, права і 

свобод людини і громадянина України.  

ЗК 2. Здатність застосовувати, зберігати 

моральні, культурні, наукові цінності на 

основі розуміння історії, розвитку 

суспільства, техніки, технологій у практичній 

діяльності.  

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, 

здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення. та застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати 

знання про природу і суспільство, технології, 

співпрацювати з фахівцями інших галузей з 

метою покращення економіки підприємства. 

ФК 7. Здатність до знання і розуміння 

основних біологічних і агротехнологічних 

концепцій, правил і теорій, пов’язаних з 

вирощуванням сільськогосподарських та 

інших рослин. 

ФК 8. Уміння застосовувати знання та 

розуміння фізіологічних процесів 

сільськогосподарських рослин для 

розв’язання виробничих технологічних задач. 

Викладач Подкур  В. О. 

Цикл дисциплін  

(загальна, або професійна 

підготовка) 

Цикл загальної підготовки 

Освітньо-професійний  

ступінь  

Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, семестр) 

1 курс, 2 семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 46 



Форма контролю залік 

Вхідні вимоги до студентів,  

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 1. Здатність демонструвати наукові та практичні знання і розуміння 

основ агрономії, соціалізації особистості, економіки й права. 

ПРН 16. Вміти приймати самостійні рішення з урахуванням: економічної 

ефективності, екологічної надійності, нормативних вимог, стандартів,  

законодавства та інших. 

ПРН 17. Формувати високопродуктивне сільськогосподарське виробництво 

за рахунок професійного підбору трудових ресурсів та професійного рівня 

працівників. 

ПРН 19. У своїй професійній діяльності керуватися нормативно-правовими 

документами, інструкціями, рекомендаціями, законодавчими актами 

України, міжнародними нормативно-правовими документами. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Господарське право в системі права України . 

Тема 2. Поняття господарської діяльності. 

Тема 3. Загальна характеристика суб’єктів господарської діяльності. 

Тема 4. Порядок утворення та припинення суб’єктів господарювання . 

Тема 5. Правове становище господарських товариств. 

Тема 6. Правові засади майнових відносин. 

у сфері господарювання. Правові режими майна  суб’єктів 

господарювання. 

Тема 7. Поняття та класифікація господарських договорів. 

Тема 8. Виконання господарських договорів. Відповідальність за 

порушення договірних зобов’язань. 

Тема 9. Загальна характеристика господарських зобов’язань. 

Тема 10. Правове становище Антимонопольного комітету України. 

Тема 11. Господарсько-правова відповідальність. 

Тема 12. Господарсько-правові санкції. 


