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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Право і справедливість полягають у тому, 
щоб кожний мав і робив своє так, аби ніхто

не мав чужого і не позбавлявся свого.
Конфуцій

Курс «Підприємницьке право» допоможе вам
розібратися з основними аспектами господарського
законодавства України, правових основ здійснення
господарської діяльності, правового регулювання
діяльності суб’єктів господарювання, господарських
зобов’язань та договорів, відповідальності, правове
регулювання різних видів господарської діяльності, а
також про об’єктивні закономірності розвитку
господарських відносин.



МЕТА КУРСУ: Є ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ОСНОВНИХ УМІНЬ ПО
ЗАСТОСУВАННЮ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО
ПРАВА.

Компетентності Результати навчання
Здатність аналізувати поняття, 

ознаки та види господарської

діяльності та основні ознаки та 

принципи підприємництва; 

здатність аналізувати

господарськи правовідносини по 

їх видах та характеризувати

суб’єктний склад цих

правовідносин.

Вміння:

-порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулюють

відносини з приводу безпосереднього здійснення чи управління

господарською діяльністю; 

-правильно тлумачити і застосовувати на практиці норми

господарського законодавства; 

-узагальнювати практику реалізації норм господарського права та 

робити відповідні висновки; 

-застосовувати знання та навички, набуті при вивченні теоретичного 

матеріалу з господарського права до конкретних ситуацій, що

складаються в процесі організації та здійснення господарської

діяльності; 

-визначати межі можливого використання набутих знань із

господарського права у процесі правотворення в Україні



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Теоретичні основи підприємницького права

Тема 2. Суб’єкти господарювання: поняття та види

Тема 3. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької 
діяльності

Тема 4. Правовий режим майна суб’єктів господарської діяльності

Тема 5. Поняття, зміст, функції та форми господарських договорів 

Тема 6. Порядок укладання та виконання господарських договорів

Тема 7. Правове регулювання інтелектуальної власності

Тема 8. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності

Тема 9. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

Тема 10. Законодавство про захист від монополізму та недобросовісної конкуренції


