
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО 

1. Кафедра: Цивільно-правових дисциплін 

2.Інформація про 

викладачів 

Мирза Світлана Степанівна - кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 

факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності. Автор більше 90 наукових 

праць, досвід роботи більше 20 років. 

У 2017 р. пройшла стажування у Hochschule für den 

öffentlichen Dienst in Bayern м. Фюрстенфельдбрук, 

Німеччина. 

Сфера наукових інтересів: 

цивільне право, цивільний процес, господарське право, 

правові інструменти альтернативного вирішення спорів. 

З викладачем можна зустрітися за адресою: м. Одеса, 

пров. Сабанський, 4, каб. 137, тел. (068) 065 20 16 Viber, 

Telegram, електронна адреса: 17svetlana@ukr.net 

3. Ступінь вищої освіти Бакалавр 

4. Форма навчання  Заочна  

5. Статус навчальної 

дисципліни 

Обов’язкова 

6. Місце в структурно-

логічній схемі 

 

Викладається у п’ятому та шостому семестрі на 

третьому році навчання; у сьомому та восьмому семестрі 

на четвертому році навчання. 

7. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

3 

 

90 

8. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Господарське право регулює широке коло відносин, 

які виникають внаслідок безпосереднього здійснення 

господарської діяльності або управління такою 

діяльністю за участю учасників господарських відносин, 

служить для правового забезпечення ефективного 

розвитку підприємництва та непідприємницької 

діяльності з метою підвищення ефективності 

суспільного виробництва, зростання господарського 

порядку в економічній системі України та захисту 

учасників господарських відносин. Застосування 

господарського законодавства в умовах розвитку 



ринкової економіки, недосконалості правового 

регулювання окремих відносин та інститутів є складним 

завданням і одним із основних напрямків роботи 

державних органів та всіх інституцій громадянського 

суспільства з метою забезпечення оптимального балансу 

публічних і приватних інтересів при здійсненні 

господарської діяльності. Підготовка та ефективна 

діяльність спеціалістів у сфері господарського права має 

на меті забезпечення господарського правопорядку в 

державі, що ґрунтується на основі поєднання ринкового 

саморегулювання економічних відносин та державного 

регулювання макроекономічних процесів.  

Метою викладання навчальної дисципліни є 

засвоєння здобувачами вищої освіти основних правових 

понять, категорій, господарсько-правових інститутів, які 

ґрунтуються на Конституції України, загальновизнаних 

принципах та нормах міжнародного права, 

Господарського кодексу України, а також формування 

вміння аналізу чинного господарського законодавства, 

яке регулює порядок створення та функціонування 

господарських товариств та господарських об’єднань, 

особливостей правового статусу суб’єктів господарської 

діяльності; конкурентних відносин у сфері 

господарювання. 

9. Міждисциплінарні 

зв’язки 

«Цивільне право та процес», «Теорія держави та 

права», «Конституційне право». 

10. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій, семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, дослідницький методи. 

 

11 Форма контролю: Залік 

12. Методи та критерії 

оцінювання: 

Система оцінювання передбачає накопичення 100 

балів з кожної навчальної дисципліни, які 

перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС.  

Встановлюються: максимальні суми балів за 

виконання завдань у рамках аудиторної, самостійної 

роботи та модульної контрольної роботи - 60 балів;         

40 балів - за виконання завдань, винесених на 

підсумковий контроль. 

 

 



ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна 

робота 

Модульна 

контрольна 

робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) 
≤ 30 ≤ 20 ≤ 10 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 

ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль 
Підсумковий 

контроль 

Аудиторна 

робота 
Самостійна робота 

ЗАЛІК (З)/ 

ЕКЗАМЕН 

(Е) ≤ 20 ≤ 40 

≤ 60 ≤ 40 

Підсумкова оцінка у випадку заліку (П) = ПК+ З ≤  100 

Підсумкова оцінка у випадку складання екзамену (П) = 

ПК+Е ≤100 
 

13. Результати 

навчання:  

У результаті вивчення здобувач вищої освіти має: 

знати: проблемні питання теорії, практики та 

законотворчості у сфері господарських правовідносин; 

діюче господарське законодавство; основні положення 

правового статусу суб’єктів господарювання; способи 

захисту прав і законних інтересів учасників відносин у 

сфері господарювання; основні положення 

господарського речового, зобов’язального та 

договірного права; загальні засади господарсько-

правової відповідальності; особливості правового 

регулювання окремих видів господарської діяльності; 

шляхи гармонізації господарського законодавства з 

цивільним правом, з міжнародним правом у сфері 

господарювання, правом Європейського Союзу. 

вміти: 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. 

14. Основні 

інформаційні джерела 

1. Господарське право. Особлива частина: підручник / 

М.С. Долинська, Г.В. Смолин, О. А. Туркот, Л.В. Хомко, 

Б. М. Гамалюк; за ред. Г. В. Смолина. Львів: ЛьвДУВС, 

2019. 536 с. 

2. Науково-практичний коментар Господарського 

кодексу України /За заг. ред. Г.Л. Знаменського, 

В.С. Щербини. Київ: Юрінком-Інтер, 2012. 776 с. 

3. Юдін В. Регулювання господарських відносин в 

умовах цифровізації економіки. Цивiльне право i процес, 

2021. № 4. С. 104-110. 

4. Господарське право: навчально-методичний 

посібник (для студентів денної та заочної форми 

навчання) / Подцерковний О. П., Добровольська В. В., 

Зятіна Д. В., Будурова Г. М. Одеса: НУ "ОЮА", 2021. 

166 с. 

5. Мирза С.С., Гриневич А.Ю. Порівняльно-правовий 

аналіз господарських і цивільних договорів // Проблемні 

питання правоохоронної та правозахисної діяльності в 

контексті євроінтеграційних тенденцій: матеріали 

міжнародної курсантсько-студентської науково-

практичної конференції (Одеса, 29 березня 2018 р.) – 

Одеса, ОДУВС. С. 117-119. 

 
 

 

 


