ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
12.00.04 – господарське право;
господарсько-процесуальне право
I. Формула спеціальності:
Спеціальність 12.00.04 охоплює юридичні науки, які досліджують
господарське право як право, що регулює відносини з організації та
здійснення господарської діяльності; господарське процесуальне право як
право, що регулює здійснення правосуддя в господарських відносинах;
наукознавчі проблеми цих наук.
II. Напрями досліджень:
Наука господарського права. Вчення про правову роботу в народному
господарстві. Господарське право в системі права. Господарська діяльність як
предмет господарського права. Сутність і зміст господарського права.
Принципи і методи регулювання господарської діяльності. Розмежування і
взаємодія господарського права з іншими галузями права. Історія
становлення і розвитку господарського права. Культурно-історичні
передумови господарського права. Розвиток господарського права у XX та
XXI століттях. Становлення нового господарського законодавства України.
– Джерела господарського права. Поняття й основні види джерел
господарського права. Систематизація в господарському праві.
Господарське
право
і
господарське
законодавство.
Система
господарського законодавства і реалізація правових норм. Поняття й зміст
господарських правовідносин. Види господарських правовідносин.
– Правовий
господарський
порядок.
Організаційно-правові
засади
формування та функціонування правового господарського порядку.
Правові засоби забезпечення свободи підприємницької діяльності. Зміст і
напрями правової економічної політики держави. Механізм реалізації
правової економічної політики держави. Захист прав і інтересів суб'єктів
господарювання. Правові гарантії господарської діяльності. Способи
захисту. Правовий захист споживчого ринку.
– Державне регулювання в умовах змішаної економіки. Тенденція посилення
державного регулювання економіки у XX столітті. Правове регулювання
господарської діяльності в зарубіжних країнах. Зближення національних
систем правового регулювання господарської діяльності. Предмет і
система господарського права зарубіжних країн. Моделі і методи
державного регулювання економіки. Господарсько-правові засоби
державного регулювання господарської діяльності, їх види та система.
Особливості механізму державного регулювання господарської діяльності
у різних секторах і галузях економіки. Загальнодержавне та регіональне
програмування економічного і соціального розвитку. Ціноутворення та
регулювання цін. Оподаткування в системі засобів регулювання та
стимулювання господарської діяльності. Ліцензування господарської
діяльності. Технічне регулювання.
– Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції.
Правове
забезпечення
розвитку
змагальності
та
запобігання
монополістичним зловживанням. Контроль за економічною концентрацією.
Законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. Правові засоби
захисту національного товаровиробника в умовах впливу світової
економічної конкуренції. Правове регулювання природних монополій.

Суб'єкти господарського права. Поняття, ознаки та види суб'єктів
господарського права. Створення та припинення суб'єктів господарського
права. Права і обов'язки суб'єктів господарського права. Колективні суб'єкти
господарювання. Підприємства. Господарські товариства. Виробник
кооперативи.
Громадяни
як
суб'єкти
господарювання.
Суб'єкти
господарювання з особливим статусом. Банківські установи. Страхові
організації. Біржі. Неприбуткові організації. Негосподарські організації, що
беруть участь у господарських правовідносинах.
– Суб'єкти організаційно-господарських повноважень, їх види. Господарські
об'єднання і органи господарського керівництва. Холдингові компанії та
промислово-фінансові групи. Держава та територіальні господарські
системи. Створення та припинення суб'єктів господарювання. Порядок і
основні стадії створення суб'єктів господарювання. Державна реєстрація
суб'єктів господарювання. Припинення суб'єктів господарювання.
– Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела формування
майна
суб'єктів
господарювання.
Публічна
власність.
Право
господарського відання, право оперативного управління. Склад майна
підприємств. Правова регламентація приватизації державного майна. Цінні
папери. Групи та види цінних паперів. Особливості здійснення діяльності
на ринку цінних паперів. Суб'єкти господарювання, які здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів. Господарсько-правовий механізм
державного регулювання ринку цінних паперів.
– Поняття і зміст корпоративних правовідносин. Правовий режим
корпоративних прав як особливої категорії майна у сфері господарювання.
Особливості набуття та реалізації корпоративних прав держави. Правові
засоби попередження зловживання корпоративними правами.
– Суб'єкти й об'єкти права державної власності. Правові форми реалізації
права державної власності. Правове регулювання відносин комунальної
власності. Об'єкти та суб'єкти права комунальної власності. Правові
форми використання комунальної власності. Відчуження об'єктів
комунальної власності.
– Правове регулювання обліку та звітності в господарській діяльності.
Правове регулювання бухгалтерського обліку. Правове регулювання
надання фінансової звітності. Правове регулювання аудиторської
діяльності.
– Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.
Нормативно-правова характеристика банкрутства. Учасники справи про
банкрутство. Розгляд справ про банкрутство в господарському суді.
– Господарське зобов'язальне право. Поняття, ознаки, підстави виникнення
господарських зобов'язань. Види господарських зобов'язань і їх еволюція.
Форми господарських зобов'язань. Господарський договір і його функції.
Види господарських договорів. Укладення, зміна та розірвання
господарських договорів. Господарські договори за участю держави.
Забезпечення
виконання
господарських
зобов'язань.
Виконання
господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань.
– Правове регулювання відносин на ринку фінансових послуг. Особливості
державного регулювання відносин на ринку фінансових послуг. Правові
механізми забезпечення захисту прав і законних інтересів споживачів
фінансових послуг в Україні та ЄС. Правове регулювання кредитних і

–

–

–

–

–

–

розрахункових відносин. Поняття кредиту та кредитного правовідношення.
Правове регулювання окремих форм і видів кредиту. Порядок відкриття й
обслуговування банківського рахунку. Правові способи розрахунків. Форми
розрахунків.
Правове регулювання забезпечення засобами виробництва, як виду
господарської діяльності. Встановлення господарських зв'язків у порядку
вільної оптової торгівлі. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні
кошти. Договори в галузі забезпечення засобами виробництва та
реалізації продукції та їх виконання. Особливості забезпечення засобами
виробництва та реалізації продукції в аграрному секторі економіки.
Особливості забезпечення паливно-енергетичними ресурсами та їх
реалізації.
Правове регулювання будівельної діяльності. Особливості здійснення
будівельної діяльності. Правовий статус суб'єктів господарювання, що
здійснюють будівельну діяльність. Господарсько-правовий механізм
державного регулювання будівельної діяльності. Умови та порядок
здійснення будівельної діяльності. Договір підряду на капітальне
будівництво.
Правове регулювання транспортної діяльності. Транспорт і його правове
регулювання.
Особливості
здійснення
транспортної
діяльності.
Господарсько-правові механізми державного регулювання окремих видів
транспортної діяльності. Правове регулювання перевезення вантажів.
Договір перевезення вантажу. Договір транспортного експедирування.
Правова структурно-галузева політика держави, правове регулювання
інших видів господарської діяльності: у паливно-енергетичному комплексі;
у галузях машинобудування; у металургійній галузі; у хімічній галузі; в
оборонно-промисловому комплексі; в аграрно-промисловому комплексі; у
сфері охорони здоров'я; у фармацевтичній галузі, у сфері рекреації; у
галузі зв'язку. Господарсько-правове забезпечення наукової та науковотехнічної діяльності, інформатики. Правове регулювання агентських
відносин. Особливості правового регулювання відносин щодо комерційної
концесії (франчайзингової діяльності).
Правове регулювання інвестиційної діяльності. Правове становище
суб'єктів інвестування. Договори, що опосередковують інвестування.
Державне
регулювання
інвестування.
Особливості
правового
забезпечення спільного інвестування. Види та форми спільного
інвестування. Правове забезпечення інноваційної діяльності. Суб'єкти
інноваційної діяльності. Особливості правового регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій. Договори, що опосередковують трансфер
технологій. Правове регулювання інших видів господарської діяльності,
пов'язаних із запровадженням новітніх технологій.
Правова зовнішньоекономічна політика держави в умовах членства в
міжнародних економічних організаціях. Міжнародне економічне право.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та види
зовнішньоекономічної
діяльності.
Суб'єкти
зовнішньоекономічної
діяльності, реалізація права на її здійснення. Господарсько-правовий
механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Ліцензування
та
квотування
зовнішньоекономічних
операцій.
Зовнішньоекономічні договори (контракти). Розрахунки при здійсненні
зовнішньоекономічних операцій. Міжнародний економічний суд. Правовий

режим іноземних інвестицій. Особливості правового статусу суб'єктів
господарювання з іноземним капіталом. Гарантії захисту прав іноземних
інвесторів. Міжнародний комерційний арбітраж.
– Поняття та види спеціального режиму господарювання. Розвиток
законодавства про спеціальні економічні зони і території пріоритетного
розвитку. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах СЕЗ і
ТПР. Концесія як різновид спеціального режиму господарювання.
Господарська діяльність у Збройних Силах України.
– Господарсько-правова
відповідальність.
Поняття
господарського
правопорушення. Поняття, ознаки та функції господарсько-правової
відповідальності. Принципи та межі застосування господарсько-правової
відповідальності.
Форми
господарсько-правової
відповідальності.
Реалізація господарсько-правової відповідальності.
– Господарське
процесуальне
право.
Предмет,
метод,
система
господарського процесуального права. Принципи господарського
процесуального права. Джерела господарського процесуального права.
Предмет діяльності господарських судів. Господарські процесуальні
правовідносини. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.
Учасники судового процесу. Процесуальні строки. Докази і доказування в
господарському судочинстві. Запобіжні заходи в господарському
судочинстві. Поняття та види позовів. Забезпечення позову. Вирішення
господарських справ у суді першої інстанції. Рішення господарського суду.
Перегляд судових рішень в апеляційному, касаційному порядку та за
нововиявленими обставинами. Розгляд справ третейськими судами.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
юридичні науки.

