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1. Мета навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни: є засвоєння студентами 

положень господарського законодавства, усвідомлення зростаючої ролі 

господарського права в умовах формування в Україні ринкової економіки; 

ознайомлення з порядком створення, діяльності та припинення суб`єктів 

господарювання, підготовка спеціалістів високого рівня для правового 

обслуговування суб`єктів господарської діяльності. 

         1.1.Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення 

навчальної дисципліни:   

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми  під час професійної діяльності у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що  

передбачає застосування теорій та методів економічної науки 

і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.  

Загальні 

компетентності 

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК 04. Здатність застосування знань права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК 09. Здатність здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.   

СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

1.2.Програмні результати навчання: 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств. 

ПР 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 

трудової дисципліни, планування та управління часом. 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави. 

 

2.Опис навчальної дисципліни 

1. Найменування показників: 

1.1. Кількість кредитів – 4 

1.2. Загальна кількість  годин –  120 

1.3. Кількість модулів – 2 

1.4. Кількість змістових модулів – 2 

  1.5. Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва) – реферати з 

теми (модуля). 
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2. Характеристика навчальної дисципліни: 

2.1. Форма навчання – денна, заочна 

2.2. Статус навчальної дисципліни (нормативна/навчальна 

дисципліна самостійного вибору) – нормативна навчальна дисципліна циклу  

професійної і практичної  підготовки 

            2.3. Передумови для вивчення дисципліни (перелік навчальних 

дисциплін, які мають бути вивчені раніше, перелік раніше здобутих 

результатів навчання) –соціологія, конституційне право. 

 

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені       

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

 

3. Обсяг навчальної дисципліни 

3.1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Змістовний модуль, тема та її короткий зміст 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тема 1.Українське господарське право: історія і 

сучасність  

Вступ док курсу господарське право. Історія становлення та 

розвитку правового регулювання господарської сфери 

суспільного життя. Поняття, ознаки, види господарської 

діяльності та принципи її здійснення. Види господарської 

діяльності. 

 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 2. Господарське право в системі права України 

Господарське право як самостійна галузь права. Предмет, 

методи, принципи та джерела господарського права. Поняття 

та види суб’єктів господарського права.Поняття, ознаки та 

види господарської діяльності. Засоби державного 

регулювання господарської діяльності. 

 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 3. Поняття господарського права 

Господарське право як галузь права. Господарське право як 

галузь правової науки. Господарське право як навчальна 

дисципліна. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

 ПР  22.Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина України. 
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Тема 4. Господарське законодавство та його особливості 

Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання. 

Господарсько–правові норми: поняття, ознаки та види. 

Поняття, предмет та метод господарського права. 

Господарське законодавство, його ознаки та особливості. 

Головні напрямки розвитку господарського законодавства, 

проблеми удосконалення. Основні нормативні акти, які 

регулюють господарську діяльність суб’єктів: поняття, зміст 

та деякі проблеми його впровадження в господарську 

діяльність. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 5. Вдосконалення господарського законодавства 

Система господарського законодавства 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 6. Організація і управління господарською 

діяльністю 

Поняття та значення організаційно-управлінських. засад у 

сфері господарювання. Рівні та форми регулювання 

господарської діяльності 

Особливості управління господарською діяльністю в 

державному та комунальному секторах економіки. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 7. Господарські правовідносини 

Поняття, ознаки та види господарських правовідносин  

Елементи і підстави виникнення господарських   

правовідносин. Об’єкти господарських правовідносин  

Суб’єкти господарських правовідносин. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 8. Господарські правовідносини, господарське право 

та господарське законодавство 

Поняття, ознаки та види господарських правовідносин 

Відмежування господарських відносин від інших видів 

правовідносин. Методи правового регулювання 

господарських відносин 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 9. Поняття та зміст підприємницької діяльності 

Поняття та зміст підприємницької діяльності, умови її 

здійснення. Порядок державної реєстрації суб’єктів 

господарювання. Поняття та види суб’єктів господарського 

права, мета їх діяльності, права і обов’язки, статус та правове 

положення в господарській і підприємницькій діяльності. 

Поняття підприємства та його організаційно–правові форми. 

Порядок створення підприємства, правовий зміст його 

установчих документів. Спеціальна правосуб’єктність 

підприємств. Правові підстави і умови припинення діяльності 

підприємств та порядок їх реорганізації і ліквідації. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 10. Правове становище підприємств 

Поняття підприємства та його основні ознаки 

Види та організаційно-правові форми підприємств 

Особливості правового становища окремих видів підприємств 

Підприємства державної форми власності (державні 

комерційні та казенні підприємства) 

Підприємства комунальної форми власності 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 
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Підприємства колективної форми власності. 

Тема 11. Загальна характеристика суб'єктів 

господарських правовідносин 

Поняття, ознаки та види суб’єктів господарських 

правовідносин господарського права. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Тема 12. Поняття, види та функції господарських 

об’єднань. Господарські товариства, їх види та правовий 

статус 

Поняття господарських об’єднань, їх правове регулювання. 

Види господарських об’єднань. Господарські товариства: 

поняття, види, їх юридичний статус, порядок реєстрації. 

Поняття та правовий статус акціонерних товариств, порядок 

їх створення, майнові і немайнові права. Управління 

Акціонерним товариством, правовий режим акцій та 

дивідендів. Поняття, порядок створення повного та 

командитного товариств. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 13. Особливості правового статусу акціонерного 

товариства 

Акціонерне товариство: поняття, правовий статус, порядок 

створення, акцірнери. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 14. Правові засади господарських товариств 

Поняття і правові основи діяльності господарських товариств. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 15. Правове становище товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з додатковою 

відповідальністю 

Поняття, умови створення та особливості  товариства з 

обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою 

відповідальністю 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 16. Правовий статус господарських товариств 

Поняття і правові основи діяльності господарських товариств. 

Особливості правового статусу акціонерного товариств. 

Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю 

і товариства з додатковою відповідальністю. Особливості 

правового становища повного товариства. Правове становище 

командного товариства. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 17. Загальна характеристика господарських 

договорів, їх структура, порядок укладання та виконання 

Поняття, сутність та функції господарських договорів. 

Класифікація і система господарських договорів по 

законодавству України. Структура договору та його істотні 

умови. Порядок оформлення та укладання договору.Способи 

забезпечення виконання господарських договорів і їх сутність. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 18. Особливості правового регулювання окремих 

видів господарських договорів 

Договори на реалізацію майна. Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. Договір міни (бартеру). Договір оренди. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 19. Господарські організації - органи господарського 

керівництва 

СК 04. 

СК 09. 

РН 02.  

РН 20. 
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Господарські об’єднання:  поняття, види, особливості 

правового становища. 

СК 11. 

 

РН 21. 

Тема 20. Правове становище індивідуальних підприємців 

та інших суб'єктів господарювання 

Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарського права 

 Кредитні спілки у сфері господарювання. Фермерське 

господарство. Особисте селянське господарство 

Благодійні та інші неприбуткові організації (НО). 

Відокремлений підрозділ господарської організації (ВП) 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 21. Правове становище підприємств 

Поняття підприємства та його основні ознаки 

Види та організаційно-правові форми підприємств 

Особливості правового становища окремих видів 

підприємств. Підприємства державної форми власності 

(державні комерційні та казенні підприємства). Підприємства 

комунальної форми власності 

Підприємства колективної форми власності.
 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 22.  Види та організаційно-правові форми 

підприємств 

Поняття, ознаки види та організаційно-правові форми 

підприємств 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 23. Загальні засади майнових відносин у сфері 

господарювання 

Майно у сфері господарювання. 

Поняття та види майна. 

Джерела формування та склад майна господарської 

організації/підприємства.  

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 24.  Особливості правового регулювання комерційної 

концесії 

Система актів законодавства про комерційну концесію 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 25.   Особливості правового режиму окремих 

категорій майна у сфері господарювання 

Загальні тенденції правового регулювання відносин власності 

у сфері економіки. 

Особливості правового режиму публічних форм власності 

Право державної власності: поняття, зміст, правові форми 

реалізації. Право комунальної власності на засоби 

виробництва та правові форми його реалізації 

Правові засади приватизації державного та комунального 

майна. Право приватно-колективної власності 

Право колективної власності та форми його реалізації 

Право приватної власності на засоби виробництва 

Використання природних ресурсів у сфері господарювання. 

Використання прав інтелектуальної власності у сфері 

господарювання.  

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 26. Правове регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності 

Значення та правові засади правового регулювання зед в 

Україні. Органи державного регулювання зед. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 27. Майнова основа діяльності суб’єктів 

господарювання 

СК 04. 

СК 09. 

РН 02. 

РН 20. 
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Облік майна та звітність щодо його використання при 

здійсненні господарської діяльності. Право власності - 

основне речове право у сфері господарювання: поняття та 

зміст. Похідні від права власності правові титули майна 

суб'єктів господарювання 

СК 11. 

 

РН 21. 

Тема 28. Зобов'язальні відносини у сфері господарювання 

Поняття господарських зобов'язань та підстави їх виникнення. 

Види господарських зобов'язань. 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 29. Господарські зобов’язання 

Виконання господарських зобов'язань. Забезпечення 

виконання господарських зобов'язань. Припинення 

господарських зобов'язань 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 30. Правове регулювання фінансової діяльності 

Поняття та види фінансової діяльності. Страхування. Аудит 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 31. Господарсько-правова відповідальність 

Поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. 

Види господарсько-правової відповідальності. Функції та 

підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи, 

межі та строки застосування господарсько-правової 

відповідальності. Форми господарсько-правової 

відповідальності 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 32. Правове регулювання економічної конкуренції 

Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. 

Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних 

порушень. Правові засади державного регулювання 

економічної конкуренції. Відповідальність за порушення 

антимонопольно-конкурентного законодавства 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 33. Правові засади обмеження монополізму та 

захисту від недобросовісної конкуренції 

Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.  

Поняття і призначення антимонопольного регулювання.  

Поняття монопольного становища та зловживання ним.  

Монополістичні правопорушення та засоби боротьби з ними.  

Відповідальність за порушення антимонопольного 

законодавства та порядок її застосування. Система 

антимонопольних органів та їх компетенція.  

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 34. Банкрутство як правовий механізм регулювання 

підприємницької діяльності 

Поняття банкрутства. 

Сторони у справі про банкрутство. Стадії провадження у 

справі про банкрутство 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 35. Правове регулювання відновлення 

платоспроможності боржника чи визнання його 

банкрутом 

Поняття неплатоспроможності та банкрутства.  Сфера дії 

законодавства про банкрутство. Правовий статус 

арбітражного керуючого. Функціонування органів управління 

боржника у період розгляду справи про 

банкрутство. Ліквідаційна процедура. Наслідки визнання 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 
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боржника банкрутом. 

Банкрутство фізичної особи-підприємця. 

Тема 36. Судові процедури, що застосовуються до 

боржника в процесі провадження у справі про 

банкрутство 

Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в 

процесі провадження справи про банкрутство. 

Розпорядження майном боржника як судова процедура у 

справі про банкрутсво 

Санація боржника як судова процедура у справі про 

банкрутство. 

Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. 

Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 37. Правове регулювання біржової діяльності 

Поняття, ознаки та види бірж. 

Правове становище товарної біржі. 

Порядок створення, функції, права та обов'язки 

Угоди товарної біржі: поняття, види, порядок укладання 

Правила біржової торгівлі. 

Особливості правового становища фондової біржі 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 38. Правове регулювання комерційного 

посередництва (агентських відносин) у сфері 

господарювання 

Поняття та ознаки комерційного посередництва як різновиду 

господарської діяльності. Система нормативно-правових 

актів, що регулюють агентські відносини у сфері 

господарювання 

Агентський договір 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

Тема 39. Правове забезпечення інноваційної діяльності 

Поняття інновацій та інноваційної діяльності. Заходи щодо 

стимулювання про інноваційну діяльність 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

 

РН 02.  

РН 20. 

РН 21. 

Тема 40. Правовий режим іноземного інвестування 

Особливості іноземного інвестування в українську економіку 

СК 04. 

СК 09. 

СК 11. 

РН 02. 

РН 20. 

РН 21. 

 

3.2. Розподіл у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять, програма 

навчальної дисципліни 

3.2.1. Очна (денна) 

1) Програма  навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

102 22 6 14 - 60   

Тема 1. Українське господарське 

право: історія і сучасність  

2 2 - - - -   

Тема 2. Господарське право в системі 

права України 

2 2 - - - -   
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Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

Тема 3. Поняття господарського права 6 - - - -    6   

Тема 4. Господарське законодавство та 

його особливості. 

2 2 - - - -   

Тема 5. Вдосконалення господарського 

законодавства 

6 - - - - 6   

Тема 6. Організація і управління 

господарською діяльністю 

2 - - 2 - -   

Тема 7. Господарські правовідносини 2 2 - - - -   

Тема 8.  Господарські правовідносини, 

господарське право та господарське 

законодавство 

2  2 - - -   

Тема 9. Поняття та зміст 

підприємницької діяльності 

2 2 - - - -   

Тема 10. Правове становище 

підприємств 

2 - - 2 - -   

Тема 11.  Загальна характеристика 

суб'єктів господарських 

правовідносин 

6 - - - - 6   

Тема 12. Поняття, види та функції 

господарських об’єднань. 

Господарські товариства, їх види та 

правовий статус 

2 2 - - - -   

Тема 13. Особливості правового 

статусу акціонерного товариства  

6 - - - - 6   

Тема 14. Правові засади господарських 

товариств 

2 - - 2 - -   

Тема 15. Правове становище 

товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з 

додатковою відповідальністю 

6 - - - - 6   

 Тема 16.Правовий статус 

господарських товариств 

2 - - 2 - -   

Тема 17. Загальна характеристика 

господарських договорів, їх структура, 

порядок укладання та виконання 

2 2 - - - -   

Тема 18. Особливості правового 

регулювання окремих видів 

господарських договорів 

2 2 - - - -   

Тема 19. Господарські організації - 

органи господарського керівництва 

6 - - - - 6   

Тема 20. Правове становище 

індивідуальних підприємців та інших 

суб'єктів господарювання 

2 2 - - - -   

Тема 21. Правове становище 

підприємств 

2 - 2 - - -   

Тема 22. Види та організаційно-

правові форми підприємств 

6 - - - - 6   

Тема 23. Загальні засади майнових 

відносин у сфері господарювання 

2 2 - - - -   



11 

 

  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

Тема 24. Особливості правового 

регулювання комерційної концесії 

6 - - - - 6   

Тема 25. Особливості правового 

режиму окремих категорій майна у 

сфері господарювання 

2 - - 2 - -   

Тема 26. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

6 - - - - 6   

Тема 27.Майнова основа діяльності 

суб’єктів господарювання 

2 - - 2 - -   

Тема 28. Зобов'язальні відносини у 

сфері господарювання 

2 2 - - - -   

Тема 29. Господарські зобов’язання  2 - - 2 - -   

Тема 30.  Правове регулювання 

фінансової діяльності 

6 - - - - 6   

Тема 31. Господарсько-правова 

відповідальність 

2  2 - - -   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

18 14  4  -   

Тема 32. Правове регулювання 

економічної конкуренції 

2 2 - - - -   

Тема 33. Правові засади обмеження 

монополізму та захисту від 

недобросовісної конкуренції 

2 - - 2 - -   

Тема 34. Банкрутство як правовий 

механізм регулювання 

підприємницької діяльності 

2 2 - - - -   

 Тема 35. Правове регулювання 

відновлення платоспроможності 

боржника чи визнання його банкрутом 

2 - - 2 - -   

Тема 36. Судові процедури, що 

застосовуються до боржника в процесі 

провадження у справі про банкрутство 

2 2 - - - -   

Тема 37. Правове регулювання 

біржової діяльності 

2 2 - -- - -   

Тема 38.  Правове регулювання 

комерційного посередництва 

(агентських відносин) у сфері 

господарювання 

2 2 - - - -   

Тема 39.  Правове забезпечення 

інноваційної діяльності 

2 2 - - - -   

Тема 40. Правовий режим іноземного 

інвестування 

2 2 - - - -   

РАЗОМ 120 36 6 18 - 60   

 

2) Теми та короткий зміст лекційних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 1. Українське 

господарське право: історія і 

сучасність 

Вступ док курсу господарське 

право. Історія становлення та 

розвитку правового 

регулювання господарської 

сфери суспільного життя.  

2 

2 Тема 2. Господарське право в 

системі права України 

Господарське право як 

самостійна галузь права. 

Предмет, методи, принципи та 

джерела господарського права. 

Поняття та види суб’єктів 

господарського права. 

2 

3 Тема 4. Господарське 

законодавство та його 

особливості. 

Конституційні засади 

правопорядку у сфері 

господарювання.  

2 

4 
Тема 7.  Господарські 

правовідносини 

 

Поняття, ознаки та види 

господарських правовідносин  

Елементи і підстави 

виникнення господарських   

правовідносин.  

2 

5 
Тема 9.  Поняття, зміст 

підприємницької діяльності. 

Суб’єкти господарського 

права. Правовий статус 

підприємства 

Поняття та зміст 

підприємницької діяльності, 

умови її здійснення. Порядок 

державної реєстрації суб’єктів 

господарювання.  

2 

6 Тема 12. Поняття, види та 

функції господарських 

об’єднань. Господарські 

товариства, їх види та 

правовий статус. 

Поняття господарських 

об’єднань, їх правове 

регулювання. Види 

господарських об’єднань.  

2 

7 Тема 17. Загальна 

характеристика господарських 

договорів, їх структура, 

порядок укладання та 

виконання 

Поняття, сутність та функції 

господарських договорів. 

Класифікація і система 

господарських договорів по 

законодавству України.  

2 

8 Тема 18. Особливості 

правового регулювання 

окремих видів господарських 

договорів 

Договори на реалізацію майна. 

Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. Договір міни 

(бартеру). Договір оренди. 

2 

9 Тема 20. Правове становище 

індивідуальних підприємців та 

інших суб'єктів 

господарювання 

 

 Індивідуальні підприємці як 

суб'єкти господарського права 

 Кредитні спілки у сфері 

господарювання. Фермерське 

господарство.  

2 

10 Тема 23. Загальні засади Майно у сфері господарювання. 2 



13 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

майнових відносин у сфері 

господарювання 

Поняття та види майна. 

Джерела формування та склад 

майна господарської 

організації/підприємства.  

11 Тема 28. Зобов'язальні 

відносини у сфері 

господарювання 

Поняття господарських 

зобов'язань та підстави їх 

виникнення. Види 

господарських зобов'язань. 

2 

12 Тема 32. Правове регулювання 

економічної конкуренції 

Поняття, роль та основні 

принципи економічної 

конкуренції. Поняття 

недобросовісної конкуренції та 

монополістичних порушень 

2 

13 Тема 34. Банкрутство як 

правовий механізм 

регулювання підприємницької 

діяльності 

Поняття банкрутства. 

Сторони у справі про 

банкрутство. Стадії 

провадження у справі про 

банкрутство 

2 

14 Тема 36. Судові процедури, 

що застосовуються до 

боржника в процесі 

провадження у справі про 

банкрутство 

Поняття судових процедур, що 

застосовуються до боржника в 

процесі провадження справи 

про банкрутство. 

 

2 

15 Тема 37. Правове регулювання 

біржової діяльності 

Поняття, ознаки та види бірж. 

Правове становище товарної 

біржі. 

 

16 Тема 38.  Правове 

регулювання комерційного 

посередництва (агентських 

відносин) у сфері 

господарювання 

Поняття та ознаки 

комерційного посередництва як 

різновиду господарської 

діяльності. 

2 

17 Тема 39. Правове 

забезпечення інноваційної 

діяльності 

Поняття інновацій та 

інноваційної діяльності. Заходи 

щодо стимулювання про 

інноваційну діяльність 

2 

18 Тема 40. Правовий режим 

іноземного інвестування 

Особливості іноземного 

інвестування в українську 

економіку 

2 

Всього   36 

3) Теми та короткий зміст семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 6. Організація і 

управління господарською 

діяльністю 

Поняття та значення 

організаційно-управлінських. 

засад у сфері господарювання. 

Рівні та форми регулювання 

2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

господарської діяльності 

2 Тема 10. Правове становище 

підприємств 

Поняття підприємства та його 

основні ознаки 

Види та організаційно-правові 

форми підприємств 

2 

3 Тема 14. Правові засади 

господарських товариств 

Поняття  та правові засади 

господарських товариств 

2 

4 Тема 16. Правовий статус 

господарських товариств 

Поняття і правові основи 

діяльності господарських 

товариств. Особливості 

правового статусу акціонерного 

товариств.  

2 

5 Тема 25. Особливості 

правового режиму окремих 

категорій майна у сфері 

господарювання 

Загальні тенденції правового 

регулювання відносин власності 

у сфері економіки. 

Особливості правового режиму 

публічних форм власності 

 

2 

6 Тема 27.Майнова основа 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Облік майна та звітність щодо 

його використання при 

здійсненні господарської 

діяльності. Право власності - 

основне речове право у сфері 

господарювання: поняття та 

зміст.  

2 

7 Тема 29. Господарські 

зобов’язання 

Виконання господарських 

зобов'язань. Забезпечення 

виконання господарських 

зобов'язань. Припинення 

господарських зобов'язань 

2 

8 Тема 33. Правові засади 

обмеження монополізму та 

захисту від недобросовісної 

конкуренції 

Поняття, роль та основні 

принципи економічної 

конкуренції. Монополістичні 

правопорушення та засоби 

боротьби з ними.  

2 

9 Тема 35. Правове регулювання 

відновлення 

платоспроможності боржника 

чи визнання його банкрутом 

 Поняття неплатоспроможності 

та банкрутства.  Сфера дії 

законодавства про банкрутство.  

 

2 

Всього   18 

4) Теми та короткий зміст  практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 8.  Господарські 

правовідносини, господарське 

право та господарське 

законодавство 

Поняття, ознаки та види 

господарських правовідносин 

Відмежування господарських 

відносин від інших видів 

правовідносин 

2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

2 Тема 21. Правове становище 

підприємств 

Особливості правового 

становища окремих видів 

підприємств. Підприємства 

державної форми власності 

(державні комерційні та казенні 

підприємства). 

2 

3 Тема 31.Господарсько-правова 

відповідальність 

Поняття та ознаки 

господарсько-правової 

відповідальності. 

2 

Всього   6 

5) Теми та короткий зміст  лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1    

2    

Всього    

6) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх 

короткий зміст   
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

1 Тема 3. Поняття 

господарського права. 

Господарське право як галузь 

права. Господарське право як 

галузь правової науки.  

6 

2 Тема 5. Вдосконалення 

господарського законодавства 

Система господарського 

законодавства 

6 

3 Тема 13. Особливості 

правового статусу 

акціонерного товариства 

Акціонерне товариство: 

поняття, правовий статус, 

порядок створення, акцірнери. 

6 

4 Тема 11. Загальна 

характеристика суб'єктів 

господарських правовідносин 

 Поняття, ознаки та види 

суб'єктів господарських 

правовідносин (господарського 

права).  

6 

5 Тема 15. Правове становище 

товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з 

додатковою відповідальністю 

Поняття, умови створення та 

особливості  товариства з 

обмеженою відповідальністю і 

товариства з додатковою 

відповідальністю 

6 

6 Тема 19. Господарські 

організації – органи 

господарського керівництва 

Господарські об’єднання:  

поняття, види, особливості 

правового становища. 

6 

7 Тема 22. Види та 

організаційно-правові форми 

підприємств 

Поняття, ознаки види та 

організаційно-правові форми 

підприємств 

6 

8 Тема 24. Особливості 

правового регулювання 

комерційної концесії 

Система актів законодавства 

про комерційну концесію 

6 

9 Тема 26. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Значення та правові засади 

правового регулювання зед в 

Україні. Органи державного 

6 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

регулювання зед. 

10 Тема 30.  Правове регулювання 

фінансової діяльності 

Поняття та види фінансової 

діяльності. Страхування. Аудит. 

6 

Всього   60 

3.2.2. ЗАОЧНА 

7) Програма  навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

102 10 - - - 92   

Тема 1. Українське господарське 

право: історія і сучасність  

2 2 - - - -   

Тема 2. Господарське право в системі 

права України 

2 2 - - - -   

Тема 3. Поняття господарського права 6 - - - -    6   

Тема 4. Господарське законодавство та 

його особливості. 

2 2 - - - -   

Тема 5. Вдосконалення господарського 

законодавства 

6 - - - - 6   

Тема 6. Організація і управління 

господарською діяльністю 

2 - - - - 2   

Тема 7. Господарські правовідносини 2 2 - - - -   

Тема 8.  Господарські правовідносини, 

господарське право та господарське 

законодавство 

2 - - - - 2   

Тема 9. Поняття та зміст 

підприємницької діяльності 

2 - - - - 2   

Тема 10. Правове становище 

підприємств 

2 - - - - 2   

Тема 11.  Загальна характеристика 

суб'єктів господарських 

правовідносин 

6 - - - - 6   

Тема 12. Поняття, види та функції 

господарських об’єднань. 

Господарські товариства, їх види та 

правовий статус 

2 2 - - - -   

Тема 13. Особливості правового 

статусу акціонерного товариства  

6 - - - - 6   

Тема 14. Правові засади господарських 

товариств 

2 - -  - 2   

Тема 15. Правове становище 

товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з 

додатковою відповідальністю 

6 - - - - 6   

 Тема 16.Правовий статус 

господарських товариств 

2 - - - - 2   

Тема 17. Загальна характеристика 2 - - - - 2   
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Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

господарських договорів, їх структура, 

порядок укладання та виконання 

Тема 18. Особливості правового 

регулювання окремих видів 

господарських договорів 

2 - - - - 2   

Тема 19. Господарські організації - 

органи господарського керівництва 

6 - - - - 6   

Тема 20. Правове становище 

індивідуальних підприємців та інших 

суб'єктів господарювання 

2 - - - - 2   

Тема 21. Правове становище 

підприємств 

2 - - - - 2   

Тема 22. Види та організаційно-

правові форми підприємств 

6 - - - - 6   

Тема 23. Загальні засади майнових 

відносин у сфері господарювання 

2 - - - - 2   

Тема 24. Особливості правового 

регулювання комерційної концесії 

6 - - - - 6   

Тема 25. Особливості правового 

режиму окремих категорій майна у 

сфері господарювання 

2 - - - - 2   

Тема 26. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

6 - - - - 6   

Тема 27.Майнова основа діяльності 

суб’єктів господарювання 

2 - - - - 2   

Тема 28. Зобов'язальні відносини у 

сфері господарювання 

2 - - - - 2   

Тема 29. Господарські зобов’язання  2 - - - - 2   

Тема 30.  Правове регулювання 

фінансової діяльності 

6 - - - - 6   

Тема 31. Господарсько-правова 

відповідальність 

2 - - - - 2   

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ОКРЕМИХ ВИДІВ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

18 2 - - - 16   

Тема 32. Правове регулювання 

економічної конкуренції 

2  - - - 2   

Тема 33. Правові засади обмеження 

монополізму та захисту від 

недобросовісної конкуренції 

2 - - - - 2   

Тема 34. Банкрутство як правовий 

механізм регулювання 

підприємницької діяльності 

2 - - - - 2   

 Тема 35. Правове регулювання 

відновлення платоспроможності 

боржника чи визнання його банкрутом 

2 - - - - 2   

Тема 36. Судові процедури, що 

застосовуються до боржника в процесі 

2 - - - - 2   



18 

 

  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
УСЬОГО  л пр сем лаб сам.в.   

провадження у справі про банкрутство 

Тема 37. Правове регулювання 

біржової діяльності 

2 - - -- - 2   

Тема 38.  Правове регулювання 

комерційного посередництва 

(агентських відносин) у сфері 

господарювання 

2 - - - - 2   

Тема 39.  Правове забезпечення 

інноваційної діяльності 

2 - - - - 2   

Тема 40. Правовий режим іноземного 

інвестування 

2 - 2 - - -   

РАЗОМ 120 10 2 - - 108   

 

8) Теми та короткий зміст лекційних занять  
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 1. Українське 

господарське право: історія і 

сучасність 

Вступ док курсу господарське 

право. Історія становлення та 

розвитку правового 

регулювання господарської  

2 

2 Тема 2. Господарське право в 

системі права України 

Господарське право як 

самостійна галузь права. 

Предмет, методи, принципи та 

джерела господарського права.  

2 

3 Тема 4. Господарське 

законодавство та його 

особливості. 

Конституційні засади 

правопорядку у сфері 

господарювання.  

2 

4 
Тема 7.  Господарські 

правовідносини 

Поняття, ознаки та види 

господарських правовідносин  

 

2 

5 Тема 12. Поняття, види та 

функції господарських 

об’єднань.  

Поняття господарських 

об’єднань, їх правове 

регулювання.  

2 

Всього   10 

9) Теми та короткий зміст семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1    

Всього    

10) Теми та короткий зміст  практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1 Тема 40. Правовий режим 

іноземного інвестування 

Особливості іноземного 

інвестування в українську 

економіку. 

2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

Всього   2 

11) Теми та короткий зміст  лабораторних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин* 

1    

2    

Всього    

12) Теми, що виносяться на самостійне опрацювання, їх 

короткий зміст   
№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

1 Тема 3. Поняття 

господарського права. 

Господарське право як галузь 

права. Господарське право як 

галузь правової науки. 

Господарське право як 

навчальна дисципліна. 

6 

2 Тема 5. Вдосконалення 

господарського законодавства 

Система господарського 

законодавства 

6 

3 Тема 6. Організація і 

управління господарською 

діяльністю 

Поняття та значення 

організаційно-управлінських. 

засад у сфері господарювання. 

2 

4 Тема 8.  Господарські 

правовідносини, господарське 

право та господарське 

законодавство 

Поняття, ознаки та види 

господарських правовідносин. 

2 

5 Тема 9. Поняття та зміст 

підприємницької діяльності 

Підприємницька діяльність та її 

особливості в Україні 

2 

6 Тема 10. Правове становище 

підприємств 

Поняття підприємства та його 

основні ознаки 

Види та організаційно-правові 

форми підприємств 

2 

7 Тема 11. Загальна 

характеристика суб'єктів 

господарських правовідносин 

Поняття, ознаки та види 

суб'єктів господарських 

правовідносин (господарського 

права). Основи правового 

статусу суб'єктів 

господарювання 

6 

8 Тема 13. Особливості 

правового статусу 

акціонерного товариства 

Акціонерне товариство: 

поняття, правовий статус, 

порядок створення, акцірнери. 

6 

9 Тема 14. Правові засади 

господарських товариств 

Поняття  та правові засади 

господарських товариств 

2 

10 Тема 15. Правове становище 

товариства з обмеженою 

відповідальністю і товариства з 

додатковою відповідальністю 

Поняття, умови створення та 

особливості  товариства з 

обмеженою відповідальністю і 

товариства з додатковою 

відповідальністю 

6 

11 Тема 16. Правовий статус 

господарських товариств 

Поняття і правові основи 

діяльності господарських 

2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

товариств. 

12 Тема 17. Загальна 

характеристика господарських 

договорів, їх структура, 

порядок укладання та 

виконання 

Поняття, сутність та функції 

господарських договорів. 

Класифікація і система 

господарських договорів по 

законодавству України.  

2 

13 Тема 18. Особливості 

правового регулювання 

окремих видів господарських 

договорів 

Договори на реалізацію майна. 

Договір купівлі-продажу. 

Договір поставки. Договір міни 

(бартеру). Договір оренди 

2 

14 Тема 19. Господарські 

організації – органи 

господарського керівництва 

Господарські об’єднання:  

поняття, види, особливості 

правового становища. 

6 

15 Тема 20. Правове становище 

індивідуальних підприємців та 

інших суб'єктів 

господарювання 

 

Індивідуальні підприємці як 

суб'єкти господарського права 

 Кредитні спілки у сфері 

господарювання. 

2 

16 Тема 21. Правове становище 

підприємств 

Поняття підприємства та його 

основні ознаки 

Види та організаційно-правові 

форми підприємств 

2 

17 Тема 22. Види та 

організаційно-правові форми 

підприємств 

Поняття, ознаки види та 

організаційно-правові форми 

підприємств 

6 

18 Тема 23. Загальні засади 

майнових відносин у сфері 

господарювання 

Майно у сфері господарювання. 

Поняття та види майна. 

Джерела формування та склад 

майна господарської 

організації/підприємства. 

2 

19 Тема 24. Особливості 

правового регулювання 

комерційної концесії 

Система актів законодавства 

про комерційну концесію 

6 

20 Тема 25. Особливості 

правового режиму окремих 

категорій майна у сфері 

господарювання 

Загальні тенденції правового 

регулювання відносин власності 

у сфері економіки. 

Особливості правового режиму 

публічних форм власності 

2 

21 Тема 26. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Значення та правові засади 

правового регулювання зед в 

Україні. Органи державного 

регулювання зед. 

6 

22 Тема 27.Майнова основа 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Облік майна та звітність щодо 

його використання при 

здійсненні господарської 

діяльності. 

2 

23 Тема 28. Зобов'язальні 

відносини у сфері 

господарювання 

Поняття господарських 

зобов'язань та підстави їх 

виникнення. Види 

господарських зобов'язань. 

2 
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№ 

з/п 

Назва теми Короткий зміст питань теми, 

що виносяться на вивчення 

Кількість 

годин 

24 Тема 29. Господарські 

зобов’язання 

Виконання господарських 

зобов'язань.  

2 

25 Тема 30.  Правове регулювання 

фінансової діяльності 

Поняття та види фінансової 

діяльності. Страхування. Аудит. 

6 

26 Тема 31.Господарсько-правова 

відповідальність 

Поняття та ознаки 

господарсько-правової 

відповідальності 

2 

27 Тема 32. Правове регулювання 

економічної конкуренції 

Поняття, роль та основні 

принципи економічної 

конкуренції. 

2 

28 Тема 33. Правові засади 

обмеження монополізму та 

захисту від недобросовісної 

конкуренції 

Поняття, роль та основні 

принципи економічної 

конкуренції. Монополістичні 

правопорушення та засоби 

боротьби з ними. 

2 

29 Тема 34. Банкрутство як 

правовий механізм 

регулювання підприємницької 

діяльності 

Поняття банкрутства. 

Сторони у справі про 

банкрутство. Стадії 

провадження у справі про 

банкрутство 

2 

      30 Тема 35. Правове регулювання 

відновлення 

платоспроможності боржника 

чи визнання його банкрутом 

Поняття неплатоспроможності 

та банкрутства.  Сфера дії 

законодавства про банкрутство.  

2 

31 Тема 36. Судові процедури, що 

застосовуються до боржника в 

процесі провадження у справі 

про банкрутство 

Розпорядження майном 

боржника як судова процедура 

у справі про банкрутсво 

2 

32 Тема 37. Правове регулювання 

біржової діяльності 

Поняття, ознаки та види бірж. 

Правове становище товарної 

біржі. 

2 

33 Тема 38.  Правове регулювання 

комерційного посередництва 

(агентських відносин) у сфері 

господарювання 

Поняття інновацій та 

інноваційної діяльності. Заходи 

щодо стимулювання про 

інноваційну діяльність 

2 

34 Тема 39. Правове забезпечення 

інноваційної діяльності 

Поняття інновацій та 

інноваційної діяльності. Заходи 

щодо стимулювання про 

інноваційну діяльність 

2 

Всього   108 

 

4. Форми та методи викладання, навчання і оцінювання 

4.1. Форми та методи поточного викладання: студентоцентрований, 

проблемно-орієнтований, професійноорієнтований,  комунікативний, 

міждисциплінарний підходи до навчання. 

Викладання проводиться у вигляді лекцій, практичних занять, 

семінарів, роботи в малих групах, проведення індивідуальних занять, 

консультації з викладачами, самонавчання в системі Moodl. 
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        4.2. Форми та методи поточного контролю: тестування, вибіркове усне 

опитування перед початком занять, фронтальне опитування за картками, 

фронтальна перевірка домашнього завдання, письмове опитування 

(розв’язування індивідуальних завдань), письмова контрольна робота. 

 

       4.3. Форми та методи поточного контролю підсумкового контролю:  

диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

 

Диференційований залік. 

 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 

6.1. Шкала оцінювання  з навчальної дисципліни у балах за всі види 

навчальної діяльності (шкала Коледжу), яка переводиться  в оцінку за 

шкалою ECTS та у чотирибальну національну (державну) шкалу: 

 
Сума балів за 

шкалою 

Коледжу 

Оцінка  за шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Іспит  Залік  

90-100 А (відмінно) Відмінно  Зараховано  

82-89 В (дуже добре) Добре  

75-81 С (добре) 

65-74 D (задовільно) Задовільно  

60-64 E (достатньо) 

35-59 FX (незадовільно з 

можливістю повторного 

складання) 

Незадовільно  Не зараховано  

1-34 F (незадовільно з 

обов’язковим 

повторним курсом) 

     6.2.     Розподіл вагових коефіцієнтів за змістовими модулями 

оцінювання складових поточного та підсумкового контролю результатів 

навчальної діяльності студентів  з вивчення нормативних і  вибіркових 

дисциплін: 

 

   6.2.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ іспиту (для заочної форми 

навчання): 
 

   6.2.1. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/ екзамену (для заочної 

форми навчання): 

 

Залік:  

 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Рейтингова (підсумкова 

оцінка  за змістовий модуль 2, 

Рейтингова 

(підсумкова) оцінка з 

навчальної дисципліни  
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враховуючи поточне 

опитування) 

(100 балів) або Залік 

40 % 60 % 100 

Т1…..  Т31 Т32…   Т40  

 

6.2.2. Розподіл вагових коефіцієнтів для заліку/іспиту (для заочної форми 

навчання): 

 

Залік: 

 

 

 

 
Змістовий модуль Рейтингова 

(підсумкова) оцінка з 

навчальної дисципліни  

(100 балів) або Залік 

МКР Підсумкова оцінка  за 

змістовий модуль, враховуючи 

оцінку за захист  навчального 

матеріалу, що виноситься на 

самостійне вивчення 

60 % 40 % 100 

Т1…  Т31 Т32….  Т40  

 

7. Критерії оцінювання  складових поточного контролю  

навчальної діяльності студента 

    7.1. Компетенції (знання, уміння та навички), продемонстровані на 

навчальних заняттях (враховуючи знання з тем, що виносяться на 

самостійне опрацювання) оцінюються за 100-бальною системою. 

 
Оцінка в 

балах  

(за 100-

бальною 

шкалою) за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Критерії оцінювання 

98-100 Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 

здібності у навчальній діяльності; використовує широкий арсенал 

засобів для обґрунтування та доведення своєї думки; розв’язує складні 

проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозу явищ; уміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно 

здобувати і використовувати інформацію; займається науково-

дослідною роботою; логічно та творчо викладає матеріал в усній та 

письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; використовує 

різноманітні джерела інформації; моделює ситуації в нестандартних 

умовах. 

94-97 Студент володіє узагальненими знаннями з навчальної дисципліни, 

аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє 

знаходити джерела інформації та аналізувати їх, ставити і розв’язувати 
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Оцінка в 

балах  

(за 100-

бальною 

шкалою) за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Критерії оцінювання 

проблеми, застосовувати вивчений матеріал для власних 

аргументованих суджень у практичній діяльності (диспути, круглі 

столи тощо); спроможний за допомогою викладача підготувати виступ 

на студентську наукову конференцію; самостійно вивчити матеріал; 

визначити програму своєї пізнавальної діяльності; оцінювати 

різноманітні явища, процеси; займає активну життєву позицію. 

90-93 Студент володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; може визначати  тенденції та суперечності 

різних процесів; робить аргументовані висновки; практично оцінює 

сучасні тенденції, факти, явища, процеси; самостійно визначає мету 

власної діяльності; розв’язує творчі завдання; може сприймати іншу 

позицію як альтернативну; знає суміжні дисципліни; використовує 

знання, аналізуючи різні явища, процеси. 

86-89 Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує знання у дещо 

змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати інформацію, 

робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі докази у 

власній аргументації; чітко тлумачить поняття, категорії, нормативні 

документи; формулює закони; може самостійно опрацьовувати 

матеріал, виконує прості творчі завдання; має сформовані типові 

навички. 

81-85 Знання студента досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал 

у стандартних ситуаціях; вміє аналізувати, робити висновки; відповідь 

повна, логічна, обґрунтована, однак з окремими неточностями; вміє 

самостійно працювати, може підготувати реферат і обґрунтувати його 

положення. 

75-80 Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, оперує 

базовими теоріями і фактами, встановлює причинно-наслідкові зв’язки 

між ними; вміє наводити приклади на підтвердження певних думок, 

застосовувати  теоретичні знання у стандартних ситуаціях; за 

допомогою викладача може скласти план реферату, виконати його і 

правильно оформити; самостійно користуватися  додатковими 

джерелами; правильно використовувати  термінологію; скласти 

таблиці, схеми. 

70-74 Студент розуміє основні положення навчального матеріалу, може 

поверхнево аналізувати події, ситуації, робить певні висновки; 

відповідь може бути правильною, проте недостатньо осмисленою; 

самостійно відтворює більшу частину матеріалу; вміє застосовувати 

знання під час  розв’язування розрахункових завдань за алгоритмом, 

користуватися додатковими джерелами. 

65-69 Студент розуміє сутність навчальної дисципліни, може дати  

визначення понять, категорій (однак з окремими помилками); вміє 

працювати з підручником, самостійно опрацьовувати  частину 

навчального матеріалу; робить прості розрахунки за алгоритмом, але 

окремі висновки не логічні, не послідовні. 
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Оцінка в 

балах  

(за 100-

бальною 

шкалою) за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Критерії оцінювання 

60-64 Студент володіє початковими знаннями, здатний провести за  зразком 

розрахунки; орієнтується у поняттях, визначеннях; самостійне 

опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі. 

50-59 Студент намагається аналізувати на основі елементарних знань і 

навичок; виявляє окремі властивості; робить спроби виконання  вправ, 

дій репродуктивного характеру; за допомогою викладача робить прості 

розрахунки за готовим алгоритмом. 

35-49 Студент мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, 

робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте 

відповідає лише за допомогою викладача на рівні „так” чи „ні”; може 

самостійно знайти  в підручнику відповідь. 

1-34 Студент володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих 

термінів, фактів без зв’язку між ними: відповідає на запитання, які 

потребують  відповіді „так” чи „ні”. 

 

            7.2.  Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання 

здійснюється за 100-бальною системою. 

            7.3. Оцінювання модульних  контрольних робіт  здійснюється за 100-

бальною системою. 

             7.4. Оцінювання захист  навчального матеріалу, що виноситься на 

самостійне вивчення для студентів заочної форми навчання  здійснюється за 

100-бальною системою. 

7.5. Оцінювання іспиту  здійснюється за 100-бальною системою. 

 

8. Інструменти, обладнання, програмне,  методичне забезпечення  

навчальної дисципліни  

1.   Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Плани занять, конспекти лекцій. 

3. Перелік основної та додаткової літератури. 

4. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з комплектами 

завдань. 

5. Навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо. 

6. Засоби поточного контролю. 

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни. 

8. Електронний підручник. 

9. Методичні розробки для проведення окремих занять. 

10. Відеофрагменти з тем навчальної дисципліни. 
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9. Рекомендовані джерела інформації 

 

9.1.Нормативно-правова база 
 

1. Конституція Україн : офіц.  текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

2. Земельний Кодекс України : Закон України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ    

Відомості Верховної Ради України.  2019.01.01. № 3 2628 VIII. 

3. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.            

2005р. № 2747-ІV  Відомості Верховної Ради України. 04.11.2018. № 2581-

VIII. Ст. 446.  

4. Кодекс законів про працю України: Закон України від 10.12.1971 р. № 

322-VIII Відомості Верховної Ради України. 11.10.2018.  №  2542 –VIII.  Ст. 

375. 

5. Про громадянство України :  Закон України  від 18.01 2001 р. № 2235-ІІІ. 

Дата оновлення:   19.02. 2016.   

https://zakon.rada.gov.ua/go/2235-14  (дата звернення: 30.08.2018)  

6. Господарський кодекс України : Закон України від 01.01.2004р.  2491- 

VIII.  Відомості Верховної Ради України, 2018, № 18, № 19-20, № 21-22, 

ст.144. Дата оновлення:   01.02.2019р. 

7.  Цивільний Кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 18.01.2013. № 42-12. Ст. 356  

8. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01.08.1993 р. № 

3356-ХІІ.  Дата оновлення: 16.10.2012. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/3356-12 (дата звернення: 30.08.2018). 

9. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04. 1999 р. № 

586-XIV.  Дата оновлення: 11.01.2019. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/586-14 (дата звернення: 30.08.2018). 

10. Про оплату праці : Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР. Дата 

оновлення: 01.01.2017.  

 https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 (дата 

звернення: 30.08.2018). 

11. Про оренду землі  Закон України від 06.10. 1998 р. № 161-XIV. Дата 

оновлення: 01.01.2019.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/161-14 (дата звернення: 30.08.2018). 

12. Про центральні органи виконавчої влади Закон України від 17.03. 2011 

р. № 3166-VІ. Дата оновлення: 01.01.2019.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/3166-17(дата звернення: 30.08.2018). 
 

9.2. Основна література 

13.Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій / О.М. Вінник. Київ : 

Атіка, 2004. 624 с. 

14.Віхров О.П. Господарське право. Спеціальна частина: навч. посіб. Київ: 

Видавничий Дім "Слово", 2004.  344 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2581-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2581-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2235-14%20(дата%20звернення:%2030.08.2018)
https://zakon.rada.gov.ua/go/2235-14%20(дата%20звернення:%2030.08.2018)
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80
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15.Господарське право України: навч. посіб. / за ред. Н.О. Саніахметової.  

Харків : Одіссей, 2005.  608 с. 

16.Господарське право: навч. посіб. / за ред. Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. 

Неживець Київ : Кондор, 2003.  400 с. 

17.Щербина В.С. Господарське право: підручник Київ: Юрінком Інтер, 

2006. 656 с. 

18. Битяк Ю. П., Богуцький В.В., Гаращук В. М. Адміністративне право 

України: підручник для юридичних вузів і факультетів / за ред. : Ю.П. 

Битяка.  Харків :  Право.  2001. 241 с. 

19. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: У двох 

томах: Том 1. Загальна частина / редкол.: В. Б. Авер'янов.  Київ : 

Видавництво Юридична думка, 2004. 584 с. 

20. Адміністративне право: навч. пос. / О. І. Остапенко, З. Р. Кісіль, М. В. 

Ковалів, Р. В. Кісіль. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців Правова 

єдність, 2008. 536 с. 

21. Алфьоров С. М., Ващенко С.В., Долгополова М. М., Купін А. П. 

Адміністративне право. Загальна частина. навч. посібник. Київ : Центр 

учбової літератури, 2011. 216 с. 

22. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. навч. посіб. 

2-ге вид. перероб. та доп. Станом на вересень 2011 р. Київ : Центр учбової 

літератури, 2012.  320 с. 

23. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, 

В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація.  

4-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2010.  472 с. 

24. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права: навчально-методичний 

посібник (за кредитно-модульною системою). Київ : Атіка, 2007.  412 с. 

25. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник.  2-ге видання, 

допов. і перероб.  Київ : Алерга; ЦУП, 2011. 678 с. 

26. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / за ред. 

В.М. Коссака. Київ : Істина, 2008. 992 с. 

27. Основи права України / за ред. проф. В.Л. Ортинського.  видання друге, 

доп. і перероб.  Львів : Оріяна-Нова, 2005. 68 с. 

28. Погорілко В.Ф. Федоренко В.Л. Конституційне право України: 

Підручник. Київ : Правова єдність, 2010.  432 с. 

29. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. навч. посіб. 

Вид. 9-е, зі змінами. Львів: Край, 2007. 192 с. 

30. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. 

Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової.  Київ : 

Юрінком Інтер, 2006. 264 с. 

31. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: підручник.  Київ : Алерта; КНТ; 

ЦУЛ, 2009. 520 с. 

32. Трудове право України: Академічний курс: підруч. для студ. юорид. 

спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За 
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ред. П. Д. Пилипенка. 2-е вид., перероб. і доп. Київ.: Видавничий Дім Ін 

Юре, 2006. 544 с. 

33. Цивільне право України: Академічний курс: підруч.: у 2 т. / за заг. ред. 

Я. М. Шевченко.  Вид. 2-ге, доп. і перероб. Київ.: Видавничий Дім Ін Юре.  

2006. Т. 2. Особлива частина.  520 с. 

34. Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, В. Л. Яроцького  Харків. : Право. 2011.  Т. 2.  816 с. 

35. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: підруч. Київ.: 

Видавничий Дім Ін Юре 2007.  488 с. 

 

9.3. Додаткова література 

36. Основи правознавства: навч. посіб. / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М. С. 

Кельман та ін. 2-ге видання, виправлене і доповнене. Львів, 2008. 553 с. 

 37. Правознавство: підручник / А. І. Берлач, С. С. Бичкова, Д. О. Карпенко, 

А. М. Колодій, А. Ю. Олійник, В. І. Осадчий. Київ, 2008. 752 с. 

38. Правознавство: підручник / під заг.  ред. О. В. Дзери.  10-е вид., перероб. 

і допов. Київ Юрінком Інтер, 2007. 848 с. 

39. Правознавство: навч. посібник / під заг. ред. В. П. Пастухова Київ, 2007. 

308 с. 

40. Правознавство: навчальний посібник / за заг. ред., Т.О. Коломоєць  

Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2007. 588 с.  

 

9. 4. Інформаційні ресурси 

1.http://www.rada.gov.ua - офіційний веб-портал Верховної Ради України 

2. http:// www.ueplac.kiev.ua - Українсько-європейський консультаційний 

центр із питань законодавства 

3. http://www.ccu.gov.ua/ -  Конституційний Суд України 

4.  http://vgsu.arbitr.gov.ua/ - Вищий господарський суд України 

5. http://www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України 

6. http:// www.ombudsman.gov.ua - сайт Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини 

7. http://www.minjust.gov.ua - сайт Міністерства юстиції України 

8. http://sc.gov.ua.- Офіційний веб-сайт Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ueplac.kiev.ua/
http://www.ccu.gov.ua/
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://www.ombudsman.gov.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://sc.gov.ua.-/



