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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Згідно з навчальним планом на 2019–2020 навчальний рік, на вивчення 

дисципліни «Господарське право» для денної форми навчання виділено 

всього 150 академічних годин (4 кредити ЕCTS), у т .ч. аудиторних – 80 

годин (лекції – 32, практичні заняття – 48), самостійна робота студентів – 70 

годин. 

Опис навчальної дисципліни за показниками та формами навчання 

наведено у таблиці: 
 

Найменування 

показників  

Шифр та 

найменування 

галузі знань, 

спеціальності, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕCTS – 

5 

 

Галузь знань 08 «Право» Обов’язкова 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  

4 

Спеціальність: 081 

«Право» 

 

3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – не 

передбачено 

Семестр 

Загальна кількість 

академічних годин – 

150 

6-й 5,6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 

Перший (бакалаврський)  

рівень вищої освіти  

32 год.  год. 

Практичні 

48 год.  год. 

Самостійна робота 

70  год.  год. 

Індивідуальне заняття:  

–  

Вид контролю:  

іспит іспит 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Господарське право» є 

розвиток у здобувачів вищої освіти практичних умінь оволодіти тенденціями 

практики застосування господарського законодавства, усвідомити рівень 

законодавчого регулювання у цій сфері та направити свої зусилля на захист 

прав та інтересів громадян, держави та інших суб'єктів господарювання. 

 



 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Навчальна дисципліна «Господарське право» базується на знаннях 

таких дисциплін, як «Теорія держави і права», «Конституційне право», 

«Цивільне право», «Адміністративне право». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Символ результатів 

навчання за 

спеціальністю «Право» 

відповідно до освітньо-

професійної програми 

 

 

Результати навчання з дисципліни 

РН 2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті 

аналізованої проблеми і демонструвати власне 

бачення шляхів її розв’язання. 

РН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з 

різних джерел. 

РН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на 

основі аналізу відомої проблеми. 

РН 5 Давати короткий висновок щодо окремих 

фактичних обставин з достатньою обґрунтованістю. 

РН 7 Складати та узгоджувати план власного 

дослідження і самостійно збирати  матеріали за 

визначеними джерелами.  

РН 8 Використовувати різноманітні інформаційні 

джерела для повного та всебічного  встановлення 

певних обставин. 

РН 9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні  

яких потрібна допомога і діяти відповідно до 

отриманих  рекомендацій. 

РН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з 

розумінням професійного та суспільного контексту. 

РН 17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у 

виконання завдань групи. 

РН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних 

правових доктрин, цінностей та принципів 

функціонування національної правової системи. 

РН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння 

сутності та змісту основних правових інститутів і 

норм фундаментальних галузей права. 

РН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових  

явищ і процесів. 

РН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових 

ситуаціях, виокремлювати юридично значущі 



 

 

факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

РН 23 Надавати консультації щодо можливих способів 

захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових 

ситуаціях. 

 

 

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО» 

 

Змістовий модуль 1. Господарські правовідносини та господарська 

діяльність 

Тема 1.1. Поняття, предмет та система господарського права. 

Тема 1.2. Господарська діяльність. Підприємництво. 

Тема 1.3. Державна реєстрація та ліцензування господарської діяльності. 

 

Змістовий модуль 2. Правова характеристика суб’єктів 

господарювання  

Тема 2.1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання. 

Тема 2.2. Поняття та види підприємств. 

Тема 2.3. Правовий статус господарських товариств. 

Тема 2.4. Акціонерні товариства. 

Тема 2.5. Правовий режим майна в господарському обігу. 

 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання здійснення господарської 

діяльності  

Тема   3.1. Поняття та види господарських зобов’язань. 

Тема   3.2. Господарські договори: поняття та істотні умови. 

Тема 3.3. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських 

договорів. 

Тема   3.4. Приватизація у сфері господарювання. 

Тема   3.5. Правове регулювання публічних закупівель. 

Тема 3.6. Обмеження монополізму та захист від недобросовісної 

конкуренції. 

 

Змістовий модуль 4. Захист прав суб’єктів господарювання 

Тема 4.1. Відповідальність за порушення у сфері господарювання. 

Тема 4.2. Правове регулювання банкрутства суб’єкта господарювання. 

 

 

 

 



 

 

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви 

змістових  

модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

 

всього 

у тому числі  

всьог

о 

у тому числі 

л п лб інд СРС л п лб інд СРС 

Змістовий модуль 1. Господарські правовідносини та господарська діяльність 

Тема 1.1  4 2 2         8 

Тема 1.2  10 2 4   4  1    8 

Тема 1.3 10 2 4   4  1 1   8 

Разом за 

модуль 1 

24 6 10   8  2 1   24 

Змістовий модуль 2. Правова характеристика суб’єктів господарювання  

Тема 2.1 10 2 4   4      8 

Тема 2.2 10 2 2   6  1 1   8 

Тема 2.3 10 2 4   4  1 1   8 

Тема 2.4 10 2 2   6  1 1   8 

Тема 2.5 8 2 2   4  1 1   8 

Разом за 

модуль 2 

48 10 14   24  4 4   40 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання здійснення господарської діяльності 

Тема 3.1 8 2 2   4      8 

Тема 3.2  8 2 2   4  1 1   8 

Тема 3.3  12 2 4   6  1 1   8 

Тема 3.4  8 2 2   4  1 1   8 

Тема 3.5 10 2 2   6  1 1   8 

Тема 3.6 10 2 4   4      8 

Разом за 

модуль 3 

56 12 16   28  4 4   48 

Змістовий модуль 4. Захист прав суб’єктів господарювання  

Тема 4.1 10 2 4   4  1    8 

Тема 4.2 12 2 4   6  1 1   8 

Разом за 

модуль 4 

22 4 8   10  2 1   16 

Всього 

годин  

150 32 48   70  12 10   128 

 

Примітка: л – лекції, п – практичні заняття, лб – лабораторно-практичні заняття; інд 

– індивідуальні завдання, СРС – самостійна робота студентів. 

  



 

 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

6.1. Лекції 
 

Тема і зміст лекції К-сть годин 

Змістовий модуль 1. Господарські правовідносини та господарська діяльність 

1.1. Поняття, предмет та система господарського права 

Поняття та зміст господарського права. Історія розвитку 

господарського права. Предмет господарського права. Методи, 

принципи та інші системо утворюючі елементи господарського права. 

2 

1.2. Господарська діяльність. Підприємництво 

      Поняття та ознаки господарської діяльності. Види господарської 

діяльності залежно від мети здійснення (комерційна, некомерційна 

господарська діяльність). Співвідношення понять «підприємництво» та 

«господарська  діяльність». Поняття та ознаки підприємницької 

діяльності. Принципи підприємницької діяльності. 

2 

1.3. Державна реєстрація та ліцензування господарської 

діяльності 

Органи державної реєстрації суб’єктів господарювання. Процедура 

здійснення державної реєстрації. Вимоги до документів, які подаються 

для державної реєстрації юридичних осіб - суб’єктів господарювання. 

Установчі документи суб’єктів господарювання. Порядок державної 

реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів 

господарювання. Ліцензування господарської діяльності. Ліцензійні 

умови. 

2 

Разом за змістовий модуль 1 6 

Змістовий модуль 2. Правова характеристика суб’єктів господарювання 

  

2.1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання 

Поняття та види суб'єктів господарювання. Поняття та види 

підприємств, теорія «персоніфікації підприємств» («господарчого 

органу»). Правовий статус державних, в тому числі казенних підприємств. 

Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання. Підстави та 

порядок припинення діяльності суб’єкта господарювання. 

2 

2.2. Поняття та види підприємств 

Поняття підприємства. Установчі документи підприємства. 

Організаційно-правові форми підприємств. Державні унітарні 

підприємства. Казенні підприємства. Правова характеристика 

корпоративного підприємства. Підприємства з іноземними інвестиціями 

та іноземні підприємства. 

2 

2.3. Правовий статус господарських товариств 

Поняття господарського товариства та особливості його правового 

становища. Види господарських товариств. Порядок створення 

господарського товариства. Органи управління. Товариство з обмеженою 

відповідальністю. Товариство з обмеженою відповідальністю. Правовий 

статус повного товариства. Правовий статус командитного товариства. 

Корпоративні права учасників господарських товариств. Корпоративні 

обов’язки учасників господарського товариства. 

2 

2.4. Акціонерні товариства 

Поняття та види акціонерних товариств. Порядок створення 

акціонерного товариства. Характеристика акцій. Правова характеристика 

2 



 

 

дивідендів. Органи акціонерного товариства: порядок формування та 

повноваження. Поняття значного правочину. Умови укладення значних 

правочинів.  

2.5. Правовий режим майна в господарському обігу 

Поняття і зміст прав на майно. Поняття і види майна. Джерела 

формування майна. Особливості правового режиму державного майна у 

сфері господарювання. Порядок розпорядження майном господарських 

організацій. Право інтелектуальної власності. Винахід як результат 

творчої діяльності. Охорона прав на промислові зразки. Охорона прав на 

знаки товарів. 

2 

Разом за змістовий модуль 2 10 

Змістовий модуль 3 Правове регулювання здійснення господарської діяльності 

3.1. Поняття та види господарських зобов’язань 

       Поняття та ознаки господарського зобов’язання. Класифікація 

господарських зобов’язань. Майново-господарські зобов’язання: поняття 

та правова природа. Організаційно-господарські зобов’язання: поняття 

та правова природа. Принципи виконання господарських зобов’язань. 

Укладання, зміна та розірвання господарських зобов’язань. Способи 

забезпечення господарських зобов’язань. Гарантія як особливий засіб 

забезпечення господарських зобов’язань. 

2 

3.2. Господарські договори: поняття та істотні умови 

Поняття та ознаки господарського договору. Функції господарського 

договору. Класифікація господарських договорів. Форма господарського 

договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотних умов 

договору. 

2 

3.3. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських 

договорів 

Стадії укладення господарського договору. Порядок виконання 

господарського договору. Внесення змін до господарського договору. 

Порядок розірвання господарського договору. Визнання господарського 

договору недійсним та неукладеним, правові наслідки. Форми 

відповідальності за порушення господарських договорів. 

2 

3.4. Приватизація у сфері господарювання 
Поняття, ознаки та призначення приватизації. Мета приватизації. 

Державні органи приватизації. Державна приватизаційна політика. 

Об’єкти приватизації. Суб’єкти господарювання – учасники 

приватизаційних відносин. Способи приватизації. Конкурентні та 

неконкурентні способи приватизації. Укладення угод за наслідками 

приватизаційних процесів. Відповідальність за невиконання угод 

приватизації. 

2 

3.5. Правове регулювання публічних закупівель 

Поняття «публічні закупівлі» у національному законодавстві. Сфери 

здійснення публічних закупівель. Державне регулювання у сфері 

здійснення публічних закупівель. Загальні умови здійснення процедури 

закупівель. Порядок оскарження процедури закупівлі. Процедури 

відкритих торгів. Конкурентний діалог. Переговорна процедура 

закупівлі. Договір про закупівлю. 

2 

3.6. Обмеження монополізму та захист від недобросовісної 

конкуренції 

Загальна характеристика антимонопольного законодавства. 

Антимонопольні органи та їх компетенція. Механізми впливу держави 

на захист конкуренції. Правопорушення та їх види в сфері обмеження 

2 



 

 

монополізму та недобросовісної конкуренції. Зловживання монопольним 

становищем. Антиконкурентні узгоджені дії. Дискримінація суб’єктів 

господарювання органами влади. Концентрація суб’єктів 

господарювання. Відповідальність за порушення в сфері добросовісної 

конкуренції. 

Разом за змістовий модуль 3 12 

Змістовий модуль 4. Захист прав суб’єктів господарювання 

4.1. Відповідальність за порушення у сфері господарювання 

      Поняття, підстави та межі відповідальності. Види та форми санкцій в 

господарських правовідносинах. Механізм застосування господарської 

відповідальності. Господарські спори між контрагентами. Переддоговірні 

спори. Органи, що розглядають спори, порядок розгляду спорів, 

виконання рішень. 

2 

4.2. Правове регулювання банкрутства суб’єкта господарювання 

Ґенеза законодавства про банкрутство. Поняття та ознаки 

банкрутства. Порядок розгляду справи про банкрутство. Судові 

процедури у справі про банкрутство. Механізми відновлення 

платоспроможності боржника. Визнання суб’єкта господарювання 

банкрутом. Наслідки визнання суб’єкта господарювання банкрутом. 

Задоволення вимог кредиторів. Черговість задоволення вимог кредитора. 

Закриття судової справи про банкрутство. 

2 

Разом за змістовий модуль 4 4 

Всього годин 32 

 

6.2. Практичні заняття 
  

№ 

з/п 

Назва теми К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Господарські правовідносини та господарська 

діяльність 

1 Теоретичні основи господарського права та 

господарського законодавства  

2 

2 Господарська діяльність: поняття, ознаки та види 4 

3 Державна реєстрація суб’єктів господарювання 4 

          Разом за змістовий модуль 1 10 

Змістовий модуль 2. Правова характеристика суб’єктів господарювання 

4 Порядок створення суб’єкта господарювання. 

Установчі документи 

2 

5 Проблемні аспекти створення та діяльності 

підприємств 

4 

6 Правовий статус  господарських товариств. 

Корпоративні права учасників. 

2 

7 Правовий статус акціонерних товариств  2 

8 Особливості правового статусу холдингових компаній  2 

9 Правовий режим майна суб’єктів господарювання 

 

2 

          Разом за змістовий модуль 2 14 



 

 

Змістовий модуль 3 Правове регулювання здійснення господарської 

діяльності 

10 Поняття та види господарських зобов’язань. Проблеми 

виконання господарських зобов’язань. 

2 

11 Господарський договір: поняття, ознаки, істотні умови. 2 

12 Порядок укладення, зміни та розірвання 

господарського договору  

4 

13 Правові засади приватизації у сфері господарювання  2 

14 Правове регулювання публічних закупівель 2 

15 Правове регулювання захисту суб’єктів 

господарювання від недобросовісної конкуренції 

4 

          Разом за змістовий модуль 3 16 

Змістовий модуль 4. Захист прав суб’єктів господарювання 

16 Правова характеристика господарсько-правових 

санкцій 

4 

17 Проблеми визнання суб’єкта господарювання 

банкрутом та проведення ліквідаційної процедури 

4 

          Разом за змістовий модуль 4 8 

                Усього годин 48 
 

6.3. Самостійна робота 

 
№  

з/п 

Назва теми та зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Господарські відносини та господарська діяльність 

 

1 Господарська діяльність. Підприємництво  

Завдання: 

1. Проаналізувати зміст понять «господарська діяльність», 

«підприємництво» відповідно до Господарського кодексу 

України. 

2. Визначити ознаки комерційної діяльності. 

4 

2 Державна реєстрація та ліцензування господарської 

діяльності  

Завдання: 

1. Визначте, який порядок здійснення ліцензування 

господарської діяльності. 

2. Охарактеризуйте поняття «ліцензія», «ліцензування», 

«ліцензійний орган». 

4 

            Разом за змістовий модуль 1 

 

8 

Змістовий модуль 2. Правова характеристика суб’єктів господарювання 

 

3 Загальна характеристика суб’єктів господарювання 

Завдання: 

1. Охарактеризувати порядок створення юридичної особи – 

суб’єкта господарювання. 

2. Визначити правові ознаки господарської організації як 

4 



 

 

суб’єкта господарювання. 

4 Правовий статус підприємства 

Завдання: 

1. Визначити особливості правового статусу унітарних 

підприємств. 

2. Охарактеризувати юридичні ознаки державних комерційних 

підприємств та казенних підприємств. 

6 

5 Правовий режим майна суб’єктів господарювання 

Завдання: 

1. Порівняти право господарського відання та право 

оперативного управління за підставами виникнення, 

правовими ознаками та суб’єктами. 

2. Проаналізувати зміст понять «корпоративні права» та 

«корпоративні відносини». 

4 

6 Правовий статус господарських товариств  

Завдання: 

1. Визначити порядок створення господарського товариства на 

прикладі товариства з обмеженою відповідальністю. 

2. Розкрити особливості правового статусу повного 

товариства. 

6 

7 Акціонерні товариства 

Завдання: 

1. Охарактеризувати органи управління в акціонерному 

товаристві. 

2. Визначити правовий статус акціонерів – власників 

привілейованих акцій. 

 

4 

            Разом за змістовий модуль 2 
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Змістовий модуль 3. 

Правове регулювання здійснення господарської діяльності  

 

8 Поняття та види господарських зобов’язань 

Завдання: 

1. Скласти схему «Господарсько-правові зобов’язання та їх 

види». Визначити предмет та зміст зобов’язання, суб’єктний 

склад та підстави виникнення. 

2. У яких господарських правовідносинах виникають майнові 

зобов’язання? Назвати приклади. 

4 

9 Поняття, зміст, істотні умови господарського договору 

Завдання: 

1. Охарактеризувати поняття «комерційна угода». Визначити 

правові особливості комерційної угоди (предмет, суб’єктний 

склад, сфера застосування). 

2. З’ясувати загальне поняття господарсько-договірної 

правосуб’єктності сторін господарського договору, визначити 

передумови її виникнення та правові наслідки її відсутності. 

 

6 

10 Укладення, зміна та розірвання господарських договорів  

Завдання 

1. Визначити поняття та правові особливості юридичних 

конструкцій попереднього договору та договору приєднання й 

4 



 

 

правові наслідки їх укладення. Розкрити особливості 

укладення попереднього договору. 

2. Проаналізувати умови дійсності господарського договору, 

підстави та порядок визнання його не дійсним (деформація 

суб’єктного складу, воля сторін, зміст, форма), правові 

наслідки. 

 

11 Правове регулювання публічних закупівель  

Завдання  

1. Проаналізувати вимоги до тендерної документації 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». 

2. Проаналізувати особливості застосування різних типів 

процедур закупівель (відкритих торгів, конкурентного діалогу, 

переговорної процедури) з використанням електронної системи 

Prozorro – за вибором. 

 

4 

12 Обмеження монополізму та захист від недобросовісної 

конкуренції  

Завдання  

1. Визначити зміст поняття «недобросовісна конкуренція». 

Проаналізувати форми прояву недобросовісної конкуренції. 

2. Розкрити зміст понять «адміністративна монополія», 

«економічна монополія», «природна монополія» та «суміжний 

ринок». Проаналізувати принципи діяльності суб’єктів 

природних монополій. 

6 

13 Договори у сфері комерційного посередництва  

Завдання: 

1. Визначте правові ознаки комерційного посередництва. 

2. Який порядок укладення агентського договору. 

4 

             Разом за змістовий модуль 3 
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14 Відповідальність за порушення господарських зобов’язань 

Завдання  

1. Охарактеризувати один з видів господарсько-правової 

відповідальності за вибором (відшкодування збитків, штрафні 

санкції, оперативно-господарські санкції, господарсько-

адміністративні штрафи). 

2. З’ясувати, що являють собою позадоговірні й договірні 

правопорушення, в яких формах об’єктивуються останні 

(порушення на стадії виконання договору, строків укладення, 

порушення щодо якості товару, тощо). 

 

4 

15 Правове регулювання процедури банкрутства суб’єкта 

господарювання  

Завдання: 

1. Проаналізувати зміст однієї із судових процедур банкрутства 

суб’єкта господарювання за вибором (розпорядження майном, 

санації боржника, ліквідаційної процедури). Охарактеризувати 

коло повноважень арбітражного керуючого. 

4 

16 Позасудовий порядок врегулювання господарських спорів  

1. Проаналізувати значення медіації за законодавством 

України. 

2 



 

 

2. Організація та здійснення медіації при вирішенні 

господарських спорів. 

             Разом за змістовий модуль 4 10 

Всього  70 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у 

програмі Microsoft Office Power Point, роздатковий матеріал, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 

Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з 

виконанням ситуаційних завдань ‒ індивідуальних та в групах; бесід-

дискусій; конференцій; ділових та рольових ігор. 

 

 

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль з предмету «Господарське право» включає 

тематичне оцінювання та модульний контроль. 

Тематичне оцінювання аудиторної та самостійної роботи студентів 

здійснюється на основі отриманих ними поточних оцінок за усні та письмові 

відповіді з предмету, самостійні, практичні та контрольні роботи. 

Поточний контроль за виконанням ІНДЗ здійснюється відповідно до 

графіку виконання завдання. 

Модульний контроль проводиться у формі комп’ютерного тестування.  

Кількість отриманих балів з кожного виду навчальних робіт за різними 

формами поточного контролю виставляється студентам у журнал академічної 

групи та електронний журнал після кожного контрольного заходу. 

Підсумковий контроль навчальної діяльності студентів здійснюється у 

формі іспиту за результатами поточного контролю (тематичного оцінювання, 

виконання ІНДЗ та модульного контролю). 

 

9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У процесі вивчення дисципліни «Господарське право» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

–  стандартизовані тести; 

– поточне усне опитування; 

– екзаменаційне модульне тестування та опитування; 

– наскрізні проекти; 

– командні проекти; 

– аналітичні звіти, доповіді, есе;  

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

– інші види індивідуальних та групових завдань. 



 

 

 

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль успішності здобувачів вищої освіти здійснюється 

за чотирирівневою шкалою ‒ «2», «З», «4», «5». 

 

Критерії оцінювання результатів навчання  

за чотирирівневою шкалою 
 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано завдання. Водночас здобувач вищої освіти має 

продемонструвати вміння аналізувати і оцінювати явища, 

факти і процеси, застосовувати наукові методи для аналізу 

конкретних ситуацій, робити самостійні висновки, на 

основі яких прогнозувати можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтувати свої твердження та 

висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно 

виконано 75 % завдань. Водночас здобувач вищої освіти 

виявляє навички аналізувати і оцінювати явища, факти і 

події, робити самостійні висновки, на основі яких 

прогнозувати можливий розвиток подій і процесів та 

докладно обґрунтувати свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти не виявив 

вміння аналізувати і оцінювати явища, факти та 

недостатньо обґрунтував твердження та висновки, 

недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 

«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % 

завдань. При цьому здобувач вищої освіти демонструє 

невміння аналізувати явища, факти, події, робити 

самостійні висновки та їх обґрунтувати, що свідчить про 

те, що студент не оволодів програмним матеріалом. 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою.  

Вона обчислюється як середнє арифметичне значення (САЗ) всіх отриманих 

студентом оцінок з наступним переведенням їх у бали за такою формулою: 

БПК =
САЗ×maxПК

5
, 

де БПК – бали з поточного контролю; САЗ – середнє арифметичне 

значення усіх отриманих студентом оцінок (з точністю до 0,01); mах ПК – 

максимально можлива кількість балів з поточного контролю. 

Відсутність студента на занятті у формулі приймається як «0». 

Критерії оцінювання за дворівневою шкалою 

 



 

 

Під час проведення заліку навчальні досягнення студентів оцінюються за 

дворівневою шкалою: зараховано, незараховано. 

Оцінка «зараховано» (60‒100 балів) ставиться студентові, який виявив 

знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для 

подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати 

завдання, передбаченні програмою, ознайомлений з основною 

рекомендованою літературою; під час виконання завдань припускається 

помилок, але демонструє спроможність їх усувати. 

Оцінка «незараховано» (1‒59 балів) ставиться студентові, який допускає 

принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може 

продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових 

занять з відповідної дисципліни. 
 

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти 
 

За 100-

бальною 

шкалою 

За шкалою 

ECTS 

За національною шкалою 

іспит залік 

90‒100 A Відмінно  

 

 

Зараховано 

82‒89 B Добре 

75‒81 C 

64‒74 D Задовільно 

60‒63 E 

35‒59 FX Незадовільно (незараховано) з можливістю 

повторного складання 

1‒34 F Незадовільно (незараховано) з обов’язковим 

повторним вивченням 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за 

підсумкового контролю «іспит» 
 

 

 

Види робіт 

 

Лекці

ї  

Практич

ні 

заняття 

Самостій

на 

робота 

Модуль-

ний 

контроль 

 

ІНДЗ Іспит 

Загаль-

ний 

бал 

Максималь

но можлива 

кількість 

балів 

 

10 

 

20 

 

10 

 

20 

 

10 

 

30 

 

100 



 

 

11. ПЕРЕЛІК НАОЧНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 

Наочні засоби: 

1. Слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point; 

2. Типові договори 

3. Нормативно-правова база 

 

12. Рекомендовані джерела інформації  

 

Основна література : 

 

1. Господарське право: підруч. / за ред. О. П. Подцерковного. Вид. 2-ге, 

перероб. та доп. Харків: Одіссей, 2012. 640 с.  

2. Господарське право України: підручник : у 2 ч. / Андреєва О.Б. та ін. 

Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2014. Ч. 1. 340 с. 

3. Господарське право України: підручник : у 2 ч. / Андреєва О.Б. та ін. 

Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2014.  Ч. 2 368 с. 

4. Господарське право України : навч. посіб : у 2 ч. / Андреєва О.Б. та 

ін.; за заг. ред. О.П. Гетьманець, Ю.М. Жорнокуя та О.М. Шуміла. Київ: 

Хайтек Прес, 2013. 368 с. 

 

Допоміжна література : 

 

1. Вінник О. М. Господарське право : курс лекцій. Київ: Атіка, 2004. 

624 с. 

2. Вінник О. М. Правове становище дочірніх підприємств. 

Підприємництво, господарство і право. 2000. № 1. С. 3-7. 

3. Господарський кодекс України : наук.-практ. коментар / Харитонов 

О.І. та ін.; за ред. О.І. Харитонової. Харків : Одіссей, 2006. 832 с.  

4. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року 

№ 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, 19-20, 21-22. Ст. 

144 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15 

5. Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. Господарське право : навч. 

посібник. Київ : Кондор, 2003. 400 с.  

6. Лебідь В. І., Можаровська Н. О., Нескороджена Л. Л. Господарське 

право : навч. посіб. 2-ге вид. допов. і перероб. Київ : Правова єдність, 2014. 

416 с. 

7. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за 

заг. ред. В.К. Мамутова. Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 441 с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/436-15


 

 

8. Несипова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право: 

підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 564 с. 

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

2013. 640 с. 

10. Чайковська В. В. Господарське право: підручник. Одеса : Фенікс, 

2018. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Назва ресурсу або організації 
Мова 

ресурсу 
Електронна адреса 

Веб-сайти судових установ 

Конституційний Суд України Укр. http://www.ccu.gov.ua/ 

Верховний Суд України Укр. http://www.scourt.gov.ua/ 

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

Европейський суд з прав людини Англ. http://www.echr.coe.int/echr/ 

Електронні журнали 

Вісник Верховного Суду України Укр. http://www.scourt.gov.ua/clients/ 

Вісник Конституційного Суду України 
Укр., рос., 

англ. 
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog 

Вісник господарського судочинства 

Укр., рос. 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua 

 

 

 

http://www.ccu.gov.ua/
http://www.scourt.gov.ua/
http://vgsu.arbitr.gov.ua/
http://www.echr.coe.int/echr/
http://www.scourt.gov.ua/clients/
http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog
http://www.nbuv.gov.ua/

