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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Загальний обсяг 

дисципліни:  

кредити ЄКТС / 

години 

Денна форма: 3/90 

Заочна форма: 4/120 

Обсяг дисципліни 

(години) та види 

занять 

Денна форма: лекції (20 год.), семінарські (24 год.),самостійна робота (46 год.) 

Заочна форма: лекції (8 год.), семінарські (8 год.),самостійна робота (104 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і 

практичні заняття курсу. Пропуски практичних  занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 
можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем практичних  занять, 

визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або питання; 

обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо 

вивчати?  

Систему норм господарського права та законодавства, юридичну практику й 

наукові надбання у цій сфері. 

Чому це треба 

вивчати?  

Формування у студентів  системи знань з цивільно-правових засобів та методів 

регулювання суспільних відносин; надання знань щодо господарських 

правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, порядку оформлення 

господарських договорів, правових основ зовнішньоекономічної діяльності та 

захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарських відносин; набуття 

студентами досвіду роботи з господарсько-правовими документами. 

Яких результатів 

можна досягнути?  

Дотримуватися вимог чинного законодавства, державних та міжнародних 

стандартів діяльності закладів готельно-ресторанного господарства. 

Пояснювати соціально-економічні явища та суспільно-економічні процеси у сфері 

обслуговування. 
Знання господарських механізмів, спрямованих на ефективне господарювання в 

умовах обмежених економічних і природних ресурсів. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння?  

Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення. 

Концептуальні знання, здобуті у процесі навчання та професійної діяльності, 

включаючи певні знання сучасних досягнень.  

Здатність до аналізу і синтезу соціально-значущих проблем та процесів.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності. 

Здатність застосовувати знання теорії і практики готельно-ресторанного 

обслуговування для вирішення типових спеціалізованих задач професійної 

діяльності. 

Здатність використовувати на практиці основи чинного законодавства в сфері 

готельного та ресторанного господарства. 

Зміст дисципліни 
Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. 

Господарське законодавство. 
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Законодавство про суб’єкти господарської діяльності. 

Правове регулювання відносин власності в Україні. 

Господарсько-договірні зобов’язання. Господарсько-правова відповідальність. 

Правове регулювання банкрутства. 

Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. 

Правові засади обмеження монополізму в економіці України. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин. 

Правові основи в Україні. 

Обов’язкові 

завдання 

Поглиблене опрацювання окремих тем або питань; підготовка до поточного 
контролю знань, що полягає в опрацюванні контрольних запитань і питань для 

самодіагностики; виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

систематизація вивченого матеріалу з метою підготовки до екзамену. 

Міждисциплінарні 

зв’язки 
Основи готельно-ресторанної справи. Основи економічної теорії. 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію та 

фонду  

бібліотеки УДПУ та 

ін..)  

1. Мілаш В. С. Господарське право : навч.посіб. К. : Ліра : К, 2017. 239 с. 

2. Вінник О. М. Господарське право : загальна частина: навч.посіб. К, : Ліра. К, 

2017. 239 с. 

3. Несинова С.В. Господарське право України : підручник. К, : Центр учбової 

літератури, 2012. 563 с. 

4. Господарське процесуальне право України / За ред. В.Д.  Чернадчука Суми : 

Університетська книга, 2009. 377 с. 

5. Кравчук С. Й. Господарське право України: навч.посіб. К.: Кондор, 2009. 263 с. 
6. Кравчук С. Й. Господарське право України: навч.посіб. К.: Кондор, 2007. 263 с. 

Поточний контроль Виконання завдань практичних і модульних  контрольних робіт, ІНДЗ.  

Підсумковий 

контроль 
Екзамен  

Розробник                                  Підлісний Є. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


