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Анотація

 У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське
право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для
самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних
нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик
ключових слів.  

Навчальне видання також містить робочу програму навчальної дисципліни
«Господарське право», перелік рекомендованих підручників та навчальних
посібників, науково-практичних коментарів Господарського кодексу України,
які склали основу для підготовки цієї книги. Матеріал практикуму
спрямований на опанування курсу господарського права, набуття відповідних
знань, формування умінь і навичок, їх систематизацію та узагальнення,
перевірку якості їх засвоєння.  

Для студентів та аспірантів юридичних та економічних спеціальностей,
викладачів господарського права й інших навчальних дисциплін
господарсько-правового спрямування, юристів-практиків, підприємців і інших
фахівців.
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