ДВНЗ «Університет банківської справи»
Інститут банківських технологій та бізнесу
(назва навчально-наукового інституту)

Кафедра кібербезпеки та соціальних наук
(назва кафедри)

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни “Господарське право ”

( код і назва дисципліни за навчальним планом )

Назва освітньої програми галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові
науки», спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація «Міжнародна
економіка»
код і назва спеціальності)

Освітній ступінь
бакалавр
Кількість кредитів за ECTS
120 годин/ 4 кредити за ECTS

(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є оволодіння студентами науково-теоретичними та
практичними знаннями щодо правового регулювання господарської
діяльності в Україні.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
- засади правового статусу суб’єктів господарської діяльності в Україні,
порядок їх створення, функціонування та припинення;
- обсяг повноважень органів державної влади та органів місцевого
самоврядування щодо регулювання господарської діяльності;
- правила реєстрації суб’єктів господарювання, а також правила
ліцензування окремих видів господарської діяльності;
- основні технічні стандарти господарської діяльності;
- правила здійснення господарської діяльності в окремих сферах;
вміти:
- визначати найдоцільнішу правову форму організації суб’єкта
господарювання;
- визначити обсяг повноважень органів, що здійснюють регулювання
господарської діяльності;
- оформлювати основні види господарської документації;

- застосовувати спеціальне законодавство щодо регулювання окремих
сфер господарської діяльності.
3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи.
До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються
письмово в аудиторії.
Підсумковий контроль виконується через процес додавання кількості
балів, які отримав студент за обов’язкові та додаткові види самостійної
роботи та на екзамені.
5. Викладач(і):Антошкіна Валерія Костянтинівна, к.ю.н., доц.
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

ДВНЗ «Університет банківської справи»
Інститут банківських технологій та бізнесу
(назва навчально-наукового інституту)

Кафедра _______________________
(назва кафедри)

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни “Основи міжнародного права ”
( код і назва дисципліни за навчальним планом )

Назва освітньої програми галузь знань: 0305 – Економіка та
підприємництво, напрям підготовки: 6.030503 – “Міжнародна економіка”
код і назва спеціальності)

Освітній ступінь
бакалавр
Кількість кредитів за ECTS
120 годин/ 4 кредити за ECTS

(кількість кредитів по дисципліні за навчальним планом )

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальност є формування у студентів сучасних теоретичних знань,
практичних умінь і навичок про основи міжнародного права, опанування
основних положень теорії міжнародного права, пов’язаних з регулюванням
міжнародно-правових відносин, формування правової свідомості та
культури.
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:
- зміст предмета та об’єкта міжнародного права, їх особливості;
- основні підходи вчених до вирішення питання визнання та
правонаступництва в міжнародному праві;
- систему міжнародного права та характеристику її елементів,
міжнародну систему;
- види суб’єктів міжнародного права, їх правосуб’єктність;
- стан основних проблем, що виникають в процесі реалізації
міжнародних відносин;
- міжнародні стандарти захисту прав людини універсального та
регіонального рівня;
- особливості зовнішньої політики та міжнародних відносин та ін.
вміти:

- характеризувати історичні етапи розвитку міжнародного права, та
особливості сучасного періоду;
- аналізувати міжнародну систему, та елементи системи міжнародного
права;
- орієнтуватись у питаннях глобальних проблем сучасного світу,
зовнішньої політики держав, зокрема України та її місця в рамках
світового співтовариства, участі у міжнародних організаціях і т.д.
- визначати основні принципи міжнародного права та їх роль в
міжнародних відносинах;
- виділяти та аналізувати міжнародні договори, що мають важливе
значення, та займають особливе місце в політичному житті держави;
- аналізувати мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

3. Методи контролю поточний контроль, модульний контроль,
екзамен.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Студенти можуть отримати за результатами підсумкового та поточного
контролю 100 балів. З них 50 балів – за обов’язкові види самостійної роботи.
До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться, крім індивідуальних,
практичних завдань, модульні контрольні завдання, які виконуються
письмово в аудиторії.
Підсумковий контроль виконується через процес додавання кількості
балів, які отримав студент за обов’язкові та додаткові види самостійної
роботи та на екзамені.
5. Викладач(і): Антошкіна Валерія Костянтинівна, к.ю.н., доц.
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

