Господарське право зарубіжних країн
Метою дисципліни є опанування та засвоєння студентами теоретичних знань щодо
основних понять та інститутів комерційного права зарубіжних країн (комерційна
діяльність, комерційні відносини, суб’єкти комерційних відносин, правове регулювання
майнових відносин/відносин власності, комерційні/господарські договори, господарська
відповідальність, антимонопольно-конкурентне регулювання).
Завданнями дисципліни «Господарське право зарубіжних країн» є формування у
студентів практичних навичок щодо: 1) самостійного вивчення і використання актів
зарубіжного законодавства, літератури з зарубіжного комерційного права; 2) розв’язання
проблем, що виникають в процесі застосування зарубіжного законодавства (при
здійсненні, наприклад, інвестування на території інших країн чи захисті інтересів
вітчизняних суб’єктів господарювання в іноземних судах); 3) розробки правових
документів, що використовуються в практичній юридичній діяльності та пов’язані із
застосуванням іноземного законодавства (установчих та внутрішніх документів
комерційних організацій, що створюються вітчизняними суб’єктами господарювання за
межами України, а також договорів, претензій тощо).
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни
Після вивчення дисципліни студент повинен
Знати:
 поняття господарського права зарубіжних країн;
 поняття транснаціонального комерційного права;
 суб’єктів комерційного права зарубіжних країн;
 правове регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах;
 поняття і зміст господарського договору в праві зарубіжних країн;
 основи антимонопольно-конкурентного регулювання в зарубіжних країнах.
Вміти:
 самостійно вивчати і використовувати акти зарубіжного законодавства, літературу
з зарубіжного комерційного права;
 розв’язувати проблеми, що виникають в процесі застосування зарубіжного
законодавства;
 розробляти правові документи, що використовуються в практичній юридичній
діяльності та пов’язані із застосуванням іноземного законодавства.
Зміст дисципліни
Тема 1. Поняття комерційного права зарубіжних країн
Тема 2. Транснаціональне комерційне право
Тема 3. Суб’єкти комерційного права зарубіжних країн
Тема 4. Правове регулювання майнових відносин в зарубіжних країнах
Тема 5. Комерційний (господарський) договір в праві зарубіжних країн
Тема 6. Антимонопольно-конкурентне регулювання в зарубіжних країнах
Викладацький склад
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