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Управління та адміністрування
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Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка будівельного підприємства

3 кредити ECTS (90 академічних годин)
лекції, практичні заняття
реферат
залік

Викладачі:
Огороднійчук Ірина Анатоліївна, к.пед. н., доцент кафедри філософії, політології,
психології та права. ingmar2017@gmail.com
В процесі вивчення даної дисципліни студенти оволодіють
здатністю розв’язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах
підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що
передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування
підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю
та невизначеністю умов.
ЗНАЙОМЛЯТЬСЯ
З
ОСНОВНИМИ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ
АКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА, У СФЕРАХ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ,
ТОРГОВЕЛЬНОЇ
ТА
БІРЖОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
,
НАВЧАЮТЬСЯ
ЗАСТОСОВУВАТИ НОРМИ ПРАВА ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ.
Наприклад: Оформлювати договори підряду при здійсненні будівництва.
Передумовами для вивчення дисципліни набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Філософія, Правознавство

Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів основних
професійних компетентностей:
Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
Здатність застосовувати Закони України та вирішувати проблеми
правового регулювання господарської діяльностів будівництві.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативноправових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.
Програмні результати навчання:
Знати:
- вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової
держави;
- нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур і застосовувати його на практиці;
- види суб'єктів господарського права, умови здійснення підприємницької
діяльності; - порядок укладання господарського договору, а також порядок його
виконання та відповідальність за невиконання або неналежне виконання
господарського договору; порядок вирішення господарських спорів.
Вміти:
˗
демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних,
культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
˗
демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва,
торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці;
˗
використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для
забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур
користуватися нормативно-правовими актами у повсякденній та
професійній діяльності; використовувати свої знання на практиці;
орієнтуватися в науковій, спеціальній літературі та законах.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№п/
п
1.
2.
3.
4.

Назва тем
Суб'єкти господарського законодавства.
Джерельна база господарської діяльності в будівництві.
Договірні відносини в господарському законодавстві.
Взаємодія суб'єктів господарювання з державою.
Всього

Кількість годин
лекції

практич
ні

лаборат
орні

самост
ійна

4
4
4
4
16

4
4
4
4
16

-

6
6
10
6
58

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною
дисципліною «Господарське право» складає 60 балів і може бути досягнений наступними
засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Засоби оцінювання
Реферат
Аудиторна контрольна робота
Контроль знань:
- Поточний контроль знань (стандартизовані
тести), або
- Підсумковий (семестровий) контроль знань
(залік)
Разом

Кількість у
семестрі
1
-

Мінімальна
кількість
балів
30
-

Максимальна
кількість
балів
50
-

30

50

60

100

2
1

З дисципліни передбачено виконання реферату.
За формою реферат повинен відповідати певним вимогам: необхідно за стандартом
оформити титульну сторінку; викласти матеріал у відповідності до запропонованого плану,
зробити відповідні висновки; обов’язковим є список літератури, в якому повинно бути не
менш 5 наукових, методичних або оригінальних джерел; зміст обраної теми треба розкрити на
12-15 сторінках аркушів формату А-4 (текст 14 шрифтом через інтервал 1,5).
Тематика та методичні рекомендації до виконання реферату .
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести (20
тестових питань), наприклад:
1. Ліквідація підприємства здійснюється у формі:
а) виділення;
б) злиття;
в) реорганізації.
2. Особа яка створює підприємства:
а) громадянин України;
б) юридична особа;
в) засновник.

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже
набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з
викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни.
Інформаційне забезпечення
Основна література
1. Конституція України. Електронний ресурс. Режим доступу –http//rada.gov.ua/
2. Науково практичний коментар Господарського кодексу України./за ред. Грудницької С.М.
– Київ.: «Центр учбової літератури», 2016. – 496 с.

3. Кодекс законів про адміністративні правопорушення України. Електронний ресурс. Режим
доступу –http//rada.gov.ua/
4. Пастушено О. В., Красюк І. А. Методичні вказівки з дисципліни «Правове регулювання
господарської діяльності у будівництві» до практичних занять та семестрового контролю
студентів всіх галузей знань. Одеса, 2017. – 26 с.
Допоміжні джерела інформації
5. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003р. Електронний ресурс. – Режим доступу
–http//rada.gov.ua/
6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. Електронний ресурс. Режим доступу –
http//rada.gov.ua/
7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р.
8. Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992р.
9. Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999р.
10. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 20.05.1999р.
11. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р.
12. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
від 15.05.2003р.
13. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001р.
14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р.
15. Щербина В.С. Господарське право України. – К:Юринком Інтер, 2015.– 640с.
16. Господарське право України: навчальний посібник/ А.М.Апаров, О.М. Онищенко. –Т.1.
Загальна частина. – К.: КДАВТ ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. –К.:
Істина,2016. – 452с.

