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Назва 

дисципліни 

ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

Адреса 

викладання 

дисципліни 

79000, Україна, м. Львів, пр. Свободи, 18, економічний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

Факультет та 

кафедра, за 

якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет 

Кафедра менеджменту 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління і адміністрування» 

073 «Менеджмент» 

Викладачі 

дисципліни 

ГРИЩУК Анна Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

Корпоративна пошта: anna.hryshchyk@lnu.edu.ua;  

Особиста пошта: anna_gr_7@ukr.net 

Робоча адреса: м. Львів, пр. Свободи, 18, каб. 304. 

Сторінка викладача: https://econom.lnu.edu.ua/employee/hryschuk-a-m 

Консультації з 

питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації проводяться в день проведення лекцій (за попередньою домовленістю). Також 

можливі он-лайн консультації через Zoom, Skype або подібні ресурси. Для погодження часу 

он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити. 

Сторінка 

курсу 

https://econom.lnu.edu.ua/course/hospodarske-pravo-073 - - сторінка курсу на сайті факультету; 

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=696 – сторінка курсу на платформі 

електронного навчання Львівського університету Moodle (для зарахованих учасників) 

Інформація 

про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, 

щоб оволодіти теоретичними та практичними навичками щодо процесу управління 

господарською діяльністю на засадах норм господарського права. 

Коротка 

анотація 

дисципліни 

Дисципліна «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ» є однією з нормативних  

дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 «Менеджмент» для освітньої 

програми «Менеджмент організацій і адміністрування», яка викладається у 2-му семестрі в 

обсязі 5-ти кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Господарсько-правове адміністрування» є 

формування у студентів системи правових знань, невід’ємно пов’язаних з управлінською 

діяльністю; засвоєння теоретичних знань та практичних навичок, пов’язаних з 

адмініструванням господарської діяльності різних суб’єктів на засадах норм господарського 

права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- дослідження норм господарського права; 

- вироблення у студентів наукового підходу до оцінки чинного господарського 

законодавства, необхідності вдосконалення правового регулювання господарської діяльності; 

- набуття навичок роботи з нормативними документами в сфері адміністрування; 

- вміння розв’язувати конкретні господарські ситуації на базі національного та міжнародного 

законодавства; розвитку правового мислення щодо реалізації господарського права в обраній 

сфері діяльності; 

- усвідомлення відповідальності при здійсненні юридично значимих дій. 

Література 

для вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Конституція України. Прийнята 28.06.1996 р. 

2. Кодекс законів про працю України. Прийнятий 10.12.1971 р.  

3. Господарський кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 

mailto:anna.hryshchyk@lnu.edu.ua
mailto:anna_gr_7@ukr.net
https://econom.lnu.edu.ua/course/hospodarske-pravo-073
https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=696
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4. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16.01.2003 р. 

5. Податковий кодекс України. Прийнятий 02.12.2010 р. 

6. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.01.1991 р. 

7. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. 

8. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. 

9. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. 

10. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996р. 

11. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. 

12. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань: Закон України від 15.05.2003 р. 

13. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 14.09.2003 р. 

14. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. 

15. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 05.04.2007 р. 

16. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. 

17. Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності: Закон 

України від 19.05.2011 р. 

18. Про інноваційну діяльність: Закон України від 05.12.2012 р. 

19. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. 

20. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 

21. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. 

22. Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 р. 

23. Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю: Закон України від 

06.02.2018 р. 

24. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03.10.2019 р. 

25. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 р. 

26. Про Митний тариф України: Закон України від 04.06.2020 р. 

27. Про ветеринарну медицину: Закон України від 04.02.2021 р. 

28. Державний класифікатор України «Класифікація організаційно-правових форм 

господарювання» ДК 002:2004, затверджений наказом Дерспоживстандарту України від 

28.05.2004 р. № 97. 

29. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 

009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457. 

Додаткова література:  

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. 2-ге вид., змін. та доп. Київ: Всеукраїнська 

асоціація видавців «Правова єдність», 2008. С. 632-695. 

2. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2017. С. 202-219. 

3. Гіжевський В.К., Бабенко В.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні: історія і сучасність. Вчені записки Університету «КРОК» №4 (56). 2019. С. 34-40. 

URL: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/233/264 (дата 

звернення 20.01.2021).  

4. Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події / підгот. Д.М. Притика [та 

ін.]. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. 464 с. 

5. Зятюк С., Поскробок Ю. Як відкрити ФОП онлайн у 2022: детальна інструкція URL: 

https://economy.24tv.ua/yak_vidkriti_fop_v_ukrayini_detalna_ instruktsiya_n805051. 

6. Інвестиційна діяльність в Україні: звіт Департаменту інвестицій Мінекономіки. URL: 

https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id= add51efa-8ecd-480f-8e12-9e338eb75b00 

(дата звернення 01.02.2022). 

7. Матвійчук А. Договори примірні, типові та договори приєднання в публічних закупівлях. 

URL: https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/ dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-

http://zakon.rada.gov.ua/go/222-19
https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/233/264
https://24tv.ua/sergiy-zyatyuk_tag8501/
https://economy.24tv.ua/yak_vidkriti_fop_v_ukrayini_detalna_%20instruktsiya_
https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id
https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/%20dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-pryiednannia-v-publichnykh-zakupivliakh/
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pryiednannia-v-publichnykh-zakupivliakh/ 

8. Мачуський В.В., Кожура Л.О., Сагайдак Ю.В. та ін. Правове регулювання господарської 

діяльності [Електронний ресурс]: навч. посіб. / ред. В.В. Мачуський. Київ: КНЕУ, 2015. С. 

135-148. 

9. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навч. 

посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2016. С. 118-124. 

10. Шелухін М.Л. та ін. Господарське право: навч. посіб.- Київ: Центр навчальної літератури, 

2006. С. 170-180. 

11. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. І. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 536 с. С. 369-382. 

12. Яцура В.В., Грищук А.М., Кохан М.О. Господарське законодавство: навч. посібник. Ч. ІІ. 

Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 180 с. С. 197-204. 

Інтернет-джерела: 

1. Антимонопольний комітет України: Офіційний сайт. URL: 

http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index  

2. Верховна Рада України: Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Доступно з: 

http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Вищий господарський суд України: Офіційний веб-сайт. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/ 

4. Національний банк України: Офіційне інтернет-представництво. URL: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index  

5. Державна реєстраційна служба: Офіційний сайт. URL: http://www.drsu.gov.ua/  

6. Державна регуляторна служба України: Офіційний веб-сайт. URL: http: www.dkrp.gov.ua/ 

7. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: 

Офіційний веб-сайт. URL: http://www.me.gov.ua/ 

8. Міністерство освіти і науки України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www mon.gov.ua/  

9. Міністерство фінансів України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minfin.gov.ua/  

10. Міністерство юстиції України: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.minjust.gov.ua/  

11. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Офіційний веб-сайт. URL: 

http://www.nssmc.gov.ua/ 

12. Пенсійний фонд Україн: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.pfu.gov.ua/ 

13. Президент України: Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – 

Доступно з: http://www.president.gov.ua/  

14. Урядовий портал: Офіційний веб-сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/  

Тривалість 

курсу 

150 год. 

Обсяг курсу 80 годин аудиторних занять, з них 48 годин лекцій та 32 годин практичних занять. 70 години 

самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

знати : 

- основи адміністрування господарської діяльності на засадах норм господарського права; 

- зміст окремих господарсько-правових норм; 

- організаційно-правові форми, в яких можна здійснювати господарську діяльність; 

- існуючі правові колізії (проблеми) у регулюванні господарської діяльності та господарських 

відносин; 

- зарубіжний досвід правового регулювання та управління господарською діяльністю. 

уміти : 

- аналізувати існуючий стан вітчизняної системи господарського законодавства; 

- розробити алгоритм дій щодо заснування (реєстрації) суб’єкта господарювання та скласти 

перелік документів, які необхідні на кожному з етапів; 

- розробити проект будь-якого типу господарського договору; 

- застосовувати набуті знання з господарського права в процесі подальшої діяльності за 

обраною спеціальністю, зокрема що стосується управління діяльністю господарюючих 

суб’єктів.  

Ключові слова Господарсько-правове адміністрування; господарське право; господарське законодавство; 

https://radnuk.com.ua/praktyka_zakupivel/%20dohovory-prymirni-typovi-ta-dohovory-pryiednannia-v-publichnykh-zakupivliakh/
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/index
http://iportal.rada.gov.ua/
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
http://www.drsu.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/o1215
http://www.me.gov.ua/
file:///C:/Users/Анічка/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Міністерство%20освіти%20і%20науки%20України:%20Офіційний%20веб-сайт.%20URL:%20http:/www%20mon.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/o1159
http://www.nssmc.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/o75
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/
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господарська діяльність; господарські відносини; суб’єкт господарювання; правовий статус; 

господарський договір; господарське зобов’язання. 

Формат курсу Очний /заочний (у т.ч. дистанційний) 

 

Теми Подані в кінці силабусу у схемі вивчення курсу  

Підсумковий 

контроль, 

форма 

Іспит в кінці семестру у письмовій формі. За дистанційної форми навчання – з допомогою 

платформи електронного навчання Moodle. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких дисциплін як «Основи 

права», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси та оподаткування», «Основи 

економічної науки» та інших достатніх для сприйняття категоріального апарату цього курсу, 

розуміння наукових джерел з такої проблематики. 

Навчальні 

методи, 

техніки, які 

будуть ви-

користовува-

тися під час 

викладання  

Презентації, лекції, комплексні модулі та завдання; електронні матеріали з відповідного курсу 

у системі (платформі) Moodle, Microsoft Teams, Zoom, проектно-орієнтоване навчання, 

дослідницькі завдання, спільні дискусії, написання спільних наукових праць  

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу «Господарсько-правове адміністрування» потребує використання 

загальновживаних програм і операційних систем та електронних матеріалів платформи 

Moodle, Microsoft Teams, Zoom 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою, у такому співвідношенні:  

• семінарські заняття: 15% семестрової оцінки; макс. кількість балів – 15.  

• контрольні заміри (2 модулі): 20% семестр. оцінки; макс. кількість балів – 20 (за два модулі). 

• індивідуальне навчально-дослідне завдання: 15% семестрової оцінки; макс. к-сть балів – 15. 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів – 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

 

Письмові роботи:  
Очікується, що студенти виконають індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – 

розробка пакету документів щодо започаткування діяльності суб’єктом господарювання, 

шляхом виконання наступних завдань (відповідно до свого варіанту): 

1. Опрацювати нормативно-правову базу. 

2. Сформувати пакет документів для реєстрації у державного реєстратора. 

3. Вказати подальший алгоритм дій щодо заснування підприємства та перелік документів, що 

необхідні на кожному з етапів. 

4. Сформувати перелік документів для отримання ліцензії на провадження основного виду 

діяльності. 

5. Розробити проєкт господарського договору. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають 

усі лекції і семінарські заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про 

неможливість відвідати заняття.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. При виведенні загальної оцінки студента беруться до уваги 
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бали поточного, модульного та підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на семінарських заняттях та активність студента під час заняття; недопустимість 

пропусків занять без поважних на те причин; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Питання на 

іспит 

Перелік питань для проведення підсумкової оцінки знань 

1. Господарська діяльність, її ознаки та види. 

2. Господарські відносини, їхні ознаки та види. 

3. Право власності та відносини власності в господарській діяльності. 

4. Правове забезпечення здійснення господарської діяльності. 

5. Державне регулювання господарської діяльності. 

6. Поняття господарсько-правового адміністрування. Дореєстраційний етап створення суб’єктів 

господарювання. 

7. Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання.  

8. Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання. 

9. Припинення діяльності суб’єктів господарювання.  

10. Правовий статус фізичних осіб – підприємців. 

11. Правовий статус підприємств державної форми власності. 

12. Правовий статус підприємств комунальної форми власності. 

13. Правовий статус підприємств приватної форми власності. 

14. Загальна характеристика правового статусу господарських товариств. 

15. Правовий статус АТ. 

16. Правовий статус ТОВ та ТДВ. 

17. Правовий статус повних та командитних товариств. 

18. Правовий статус кооперативів. 

19. Правовий статус господарських об’єднань. 

20. Правовий статус негосподарських організацій. 

21. Поняття, види та функції господарського договору. 

22. Форми укладання та зміст господарських договорів. 

23. Способи та порядок укладання господарських договорів. 

24. Договори про передачу майна у власність. 

25. Договори про передачу майна в користування. 

26. Договори на виконання робіт. 

27. Договори про надання послуг. 

28. Поняття та види господарських зобов’язань. 

29. Принципи та правове забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

30. Поняття, принципи та функції господарсько-правової відповідальності. 

31. Види господарсько-правової відповідальності. 

32. Поняття та основні ознаки економічної конкуренції. 

33. Державне регулювання здійснення економічної конкуренції. 

34. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції у господарській діяльності. 

Правова відповідальність за її здійснення. 

35. Монопольне становище на ринку.  

36. Відповідальність за порушення антимонопольного та конкурентного законодавства. 

37. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  

38. Правовий режим здійснення іноземного інвестування. 

39. Державне регулювання та державна підтримка інвестиційної діяльності. 

40. Поняття відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності: правовий аспект. 

41. Поняття інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних правовідносин. 

42. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності та трансферу технологій. 

43. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її характеристика. 

44. Зовнішньоекономічний договір, його характеристика. 
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45. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

46. Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання. 

47. Розгляд господарських спорів господарськими судами.  

48. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

49. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. 

50. Захист прав суб’єктів господарювання у Міжнародному комерційному арбітражному 

суді. 

Опитування 

 

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по його завершенню. 

 

 
СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тижні 

 

Теми та їх зміст Лекції, 

год. 

Семін., 

год. 

1 Тема 1. Теоретико-правова база здійснення господарської діяльності (всього 4 

год.). 

1.1. Господарське право як галузь правового забезпечення здійснення 

господарської діяльності. 

1.2. Господарська діяльність, її ознаки та види. 

1.3. Господарські відносини, їхні ознаки та види. 

1.4. Право власності в господарській діяльності. 

3 2 

2 Тема 1. (завершення) 

1.5. Державне регулювання господарської діяльності. 

Тема 2. Базові засади правового адміністрування господарської діяльності 

(всього 4 год.). 

2.1. Поняття господарсько-правового адміністрування. Дореєстраційний етап створення 

суб’єктів господарювання. 

2.2. Реєстраційний етап створення суб’єктів господарювання.   

3 2 

3 Тема 2. (завершення) 

2.3. Постреєстраційний етап створення суб’єктів господарювання. 

2.4. Припинення діяльності суб’єктів господарювання. 

Тема 3. Правовий статус суб’єктів господарювання різних організаційно-

правових форм та форм власності (всього 8 год.). 

3.1. Правовий статус фізичних осіб – підприємців. 

3 2 

4 Тема 3. (продовження) 

3.2. Правовий статус підприємств державної форми власності. 

3.3. Правовий статус підприємств комунальної форми власності. 

3.4. Правовий статус підприємств приватної форми власності. 

3 2 

5 Тема 3. (продовження) 

3.5. Правовий статус господарських товариств. 

3.6. Правовий статус кооперативів. 

3.7. Правовий статус господарських об’єднань. 

3 2 

6 Тема 3. (завершення) 

3.8. Правовий статус негосподарських організацій. 

Тема 4. Правове регулювання договірних відносин у господарській 

діяльності (всього 8 год.). 

4.1. Поняття, види та функції господарського договору. 

4.2. Форми, зміст, способи та порядок укладання господарських договорів. 

3 2 

7 Тема 4. (продовження) 

4.3. Правове регулювання окремих видів договірних відносин. 

4.3.1. Поняття договорів про передачу майна у власність. 

4.3.2. Поняття договорів про передачу майна в користування. 

3 2 

8 Тема 4. (завершення) 3 2 
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4.3.3. Поняття та види договорів про виконання робіт. 

4.3.4. Поняття договорів про надання послуг. 

9 Тема 5. Господарські зобов’язання та господарсько-правова відповідальність 

(всього 2 год.). 

5.1. Поняття та види господарських зобов’язань. 

5.2. Принципи та правове забезпечення виконання господарських зобов’язань. 

5.3. Поняття, принципи, функції та види господарсько-правової 

відповідальності. 

Тема 6. Правове регулювання економічної конкуренції у господарській 

діяльності (всього 4 год.). 

6.1. Поняття та основні ознаки економічної конкуренції. 

3 2 

10 Тема 6. (завершення) 

6.2. Державне регулювання здійснення економічної конкуренції. 

6.3. Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції у господарській 

діяльності. Правова відповідальність за її здійснення. 

6.4. Монопольне становище на ринку. Відповідальність за порушення 

антимонопольного та конкурентного законодавства. 

3 2 

11 Тема 7. Правове регулювання інвестиційної діяльності (всього 4 год.). 

7.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.  

7.2. Правовий режим здійснення іноземного інвестування. 

3 2 

12 Тема 7. (завершення) 

7.3. Державне регулювання та державна підтримка інвестиційної діяльності. 

Тема 8. Правове регулювання господарських відносин у сфері науково-

технічної та інноваційної діяльності (всього 4 год.). 

8.1. Поняття відносин у сфері наукової та науково-технічної діяльності: 

правовий аспект. 

3 2 

13 Тема 8. (завершення) 

8.2. Поняття інновацій, інноваційної діяльності та інноваційних правовідносин. 

8.3. Заходи державної підтримки інноваційної діяльності та трансферу 

технологій. 

Тема 9. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності (всього 4 

год.). 

9.1. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання, її 

характеристика. 

3 2 

14 Тема 9. (завершення) 

9.2. Зовнішньоекономічний договір, його характеристика. 

9.3. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

3 2 

15 Тема 10. Захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання 
(всього 6 год.). 

10.1. Форми та способи захисту прав суб’єктів господарювання. 

10.2. Розгляд господарських спорів господарськими судами.  

10.3. Розгляд господарських спорів третейськими судами. 

3 2 

16 Тема 10. (завершення) 

10.4. Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарського спору. 

10.5. Захист прав суб’єктів господарювання у Міжнародному комерційному 

арбітражному суді. 

3 2 

Всього: 48 32 

 

 
 


