Актуальні проблеми господарського права
Мета дисципліни – засвоєння студентами знань у сфері правового регулювання
господарської діяльності, формування умінь та здатностей для здійснення ефективної
професійної діяльності суб’єктів господарювання.
Завдання дисципліни – підготовка студентів до ефективного вирішення завдань правового
регулювання господарських відносин, що виникають у процесі організації та здійснення
господарської діяльності між суб'єктами господарювання, а також між цими суб'єктами
та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Господарські правовідносини та господарське право.
Тема 2. Суб’єкти господарського права.
Тема 3. Правовий статус підприємств.
Тема 4. Правовий статус акціонерних та інших господарських товариств.
Тема 5. Правовий статус об’єднань підприємств.
Тема 6: Правове регулювання відносин власності.
Тема 7: Загальна характеристика господарських договорів.
Тема 8. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання
Тема 9. Правове регулювання банкрутства.
Тема 10. Правове регулювання оренди державного майна.
Тема 11. Правове регулювання приватизації.
Тема 12. Правове регулювання торговельної діяльності.
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Перелік знань та практичних навичок по закінченню вивчення дисципліни:
Студенти повинні знати :
поняття та основні наукові підходи до розуміння господарських правовідносин;
характеристику суб’єктів господарського права;
проблемні питання правового статусу підприємств;
особливості правового статусу підприємств, господарських товариств, об’єднань
підприємств;
організаційно – господарські повноваження власника;
основні елементи та правила складання господарських договорів;
характер і види відповідальності у господарському праві;
правовий статус суб’єктів банкрутства;
порядок оренди та приватизації державного майна;
порядок правового регулювання діяльності у сфері торгівлі.
Студенти повинні уміти:
орієнтуватися у нормативних актах, застосовувати їх для розв'язання конкретних
правових ситуацій;
складати і розробляти правову документацію в господарському праві;
виявляти правовими засобами резерви підвищення ефективності роботи
підприємств;
розмежовувати різні договори, кваліфіковано складати їх тексти;
складати документи з питань відповідальності суб’єктів господарювання;
складати документи з питань банкрутства;
давати оцінку доказів в правових ситуаціях.
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