
1. Назва модуля: Господарське законодавство 
2. Код модуля: ЕПСПД_8_ГП.03_3 
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 3 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекцій – 14, практичних занять – 16) 
6. Лектор: Підлісний Євген Васильович, старший викладач. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: правовий статус суб’єктів цивільного та господарського права; 

орієнтуватися у різновидностях об’єктів цивільних та господарських 
правовідносин; особливості основних видів договірних та недоговірних 
зобов’язань; порядок реалізації спадкових прав; особливості правового 
регулювання в окремих галузях господарства; 

уміти: користуватись нормативно-правовими актами; складати позовні 
заяви; оформляти відповідні документи. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: історія та культура України; 
- кореквізити:  
10. Зміст модуля:  
Відносини, що регулюються цивільним законодавством. Загальні положення 

про фізичну та юридичну особу. Загальні положення про об’єкти цивільних прав. 
Поняття та види правочинів. Поняття та підстави представництва. Визначення та 
обчислення строків та термінів. Позовна давність. Загальні положення про право 
власності. Речові права на чуже майно. Право інтелектуальної власності. Поняття 
зобов’язання та сторони у зобов’язанні. Загальні положення про договір. 

10. Рекомендована література:  
1. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник / О.М. Вінник. – 2-ге 

вид., змін, та доп. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 
– 766 с. 

2. Господарське право України: підручник для студентів юридичних 
спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, 
Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х. : Право, 
2005. – 384 с. 

3. Цивільний кодекс України : наук.-практ. ком. : у 2 ч. / [за заг. ред. Я. М. 
Шевченко]. – К. : Ін Юре, 2004. – Ч. 1. – 692 с. 

4. Щербина B.C. Господарське право : підручник / B.C. Щербина. – 5-те вид., 
перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – 600 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота 

13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання. 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання). 
13. Мова навчання: українська. 
 
 


