
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Господарське право  

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

юридичний факультет. Кафедра 

адміністративного, господарського права та 

фінансово-економічної безпеки 

Розробник(и) 
Руденко Людмила Дмитрівна, Горобець Надія 

Сергіївна 

Рівень вищої освіти 
Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 рівень, 

QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 16 тижнів протягом 7-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 56 годин 

становить контактна робота з викладачем (24 

години лекцій, 32 години практичних занять), 

94 години - самостійна робота для денної 

форми навчання, 20 годин становить контактна 

робота з викладачем (10 години лекцій, 10 

години практичних занять), 130 години - 

самостійна робота для заочної форми навчання 

Мова викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Обов`язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми "Право" 

Передумови для вивчення 

дисципліни Теорія держави і права, Цивільне право 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів цілісної системи знань щодо 

правового забезпечення господарських відносин, набуття ними умінь з застосування норм 

господарського законодавства. 



4. Зміст навчальної дисципліни 

Модуль 1. Загальна частина Господарського права 

 

Тема 1 Поняття, методи та система господарського права. 

  

Історичні передумови господарського права. Становлення господарського законодавства 

України. Предмет регулювання господарського права. Господарські правовідносини, їх 

ознаки та види. Система та методи господарського права. Державне регулювання 

господарської діяльності. 

Тема 2 Суб’єкти господарських правовідносин, правовий статус підприємств 

  

Поняття та ознаки суб'єктів господарського права. Види суб’єктів господарювання. 

Створення суб'єктів господарювання. Установчі документи суб’єктів господарювання. 

Поняття та ознаки підприємств. Правовий статус державних та комунальних підприємств. 

Правовий статус колективних та приватних підприємств. Поняття та види кооперативів. 

Правове становище виробничих, сільськогосподарських кооперативів. 

Тема 3 Загальна характеристика правового статусу господарських товариств 

  

Поняття, ознаки та види господарських товариств. Правовий статус акціонерних товариств. 

Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Правовий статус повного та командитного товариств 

Тема 4 Загальна характеристика правового статусу об'єднань підприємств, інших суб'єктів 

господарювання 
  

Господарські об’єднання: поняття та види. Організаційно-правові форми об'єднань 

підприємств: асоціація, корпорація, консорціум, концерном. Статус підприємства учасника 

об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств. Майнові відносини в 

об'єднанні підприємств. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств. 

Фермерське господарство. Поняття, ознаки та правові засади функціонування 

фермерського господарства в Україні. Правовий інститут членства у фермерському 

господарстві. Голова фермерського господарства. Умови і порядок створення 

фермерського господарства. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського 

господарства. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. 

Тема 5 Майнова основа господарювання 
  

Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб'єктів господарювання. 

Організаційно-установчі повноваження власника. Правові форми використання майна у 

сфері господарювання. Правовий режим майна приватної форми власності у сфері 

господарювання. Правовий режим майна державної форми власності у сфері 

господарювання. Правовий режим майна комунальної форми власності у сфері 

господарювання. Правова основа приватизації державного і комунального майна 



Тема 6 Господарські зобов’язання. Господарський договір. 
  

Поняття і підстави виникнення господарських зобов'язань. Види господарських 

зобов'язань. Виконання господарських зобов'язань. Забезпечення виконання 

господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань. Недійсність 

господарських зобов'язань. Поняття і ознаки господарських договорів. Види і функції 

господарських договорів. Зміст господарських договорів. Укладення господарських 

договорів. Виконання і забезпечення виконання господарських договорів. Зміна та 

розірвання господарських договорів. 

 

Тема 7 Відповідальність у господарсько-правових відносинах 

  

Поняття, принципи і функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-

правової відповідальності. Підстави і межі господарсько-правової відповідальності. 

Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Поняття та види 

господарсько-правових санкції 

Модуль 2. Особлива частина Господарського права 

Тема 8 Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції 

  

Правова основа обмеження монополістичної діяльності та підтримки економічної 

конкуренції в Україні. Найбільш поширені порушення економічної конкуренції. Система 

органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція. 

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд 

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Тема 9 Правовий режим інвестиційної та інноваційної діяльності 
  

Поняття, види і правова основа інвестиційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної 

діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Правові гарантії та захист 

інвестицій. Система договірних відносин в інвестиційній діяльності. Поняття та 

законодавство про іноземні інвестиції. Види і форми іноземних інвестицій. Державні 

гарантії захисту іноземних інвестицій. Оцінка та державна реєстрація іноземних 

інвестицій. Поняття, види і правова основа інноваційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти 

інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Правовий режим 

інноваційних проектів, продуктів і продукції. Правовий статус інноваційних підприємств. 

Система договірних відносин в інноваційній діяльності. 



Тема 10 Правове регулювання зовнішньоекономічної та господарсько-фінансової 

діяльності 
  

Поняття, принципи і правова основа зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності, їх права і обов'язки. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 

Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. 

Поняття і правова основа господарсько-фінансової діяльності. Поняття і джерела 

фінансування господарської діяльності. Поняття кредитування в господарській діяльності. 

Поняття розрахункових правовідносин в господарському обороті. Правове регулювання 

посередництва в здійснені операцій з цінними паперами. Правове регулювання страхової 

діяльності. Правове регулювання банківської діяльності. Правове регулювання 

аудиторської діяльності. 

Тема 11 Правове регулювання будівельної діяльності 

  

Поняття і правова основа будівельної діяльності. Правовий статус суб'єктів будівельної 

діяльності. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності. Система договірних зв'язків 

в будівельній діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну 

діяльність 

Тема 12 Спеціальний режим господарювання. 

  

Поняття і види спеціального режиму господарювання. Мета і порядок створення 

спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку, їх типи. 

Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони і 

території пріоритетного розвитку. Концесія. Інші види спеціальних режимів господарської 

діяльності. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації, в умовах воєнного стану. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1 

Знати теоретичні аспекти предмету «Господарське право», особливості 

правового статусу суб’єктів господарювання, основні положення 

господарського речового, зобов’язального та договірного права, загальні 

засади господарсько-правової відповідальності, особливості правового 

регулювання окремих видів господарської діяльності. 

РН2 

Застосовувати норми чинного законодавства у сфері господарських 

правовідносин для надання кваліфікованих юридичних консультацій 

суб’єктам господарювання та правової експертизи документів. 

РН3 

Розробляти правові документи, що використовуються в практичній 

юридичній діяльності (установчих та внутрішніх документів суб’єктів 

господарювання, господарських договорів тощо). 

РН4 
Вживати необхідних заходів до відновлення порушених прав суб’єктів 

господарського права 



РН5 
Узагальнювати практику реалізації норм господарського права та робити 

відповідні висновки. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна. 

Для спеціальності 081 Право: 

ПР9 
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і 

діяти відповідно до отриманих рекомендацій. 

ПР13 
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та 

суспільного контексту. 

ПР23 
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Поняття, методи та система господарського права. 

 

Лк1 "Поняття, методи та система господарського права." 

  

Історичні передумови господарського права. Становлення господарського законодавства 

України. Предмет регулювання господарського права. Господарські правовідносини, їх 

ознаки та види. Система та методи господарського права. Державне регулювання 

господарської діяльності. 

Пр1 "Поняття, методи та система господарського права" 

  

Історичні передумови господарського права. Становлення господарського законодавства 

України. Предмет регулювання господарського права. Господарські правовідносини, їх 

ознаки та види. Система та методи господарського права. Державне регулювання 

господарської діяльності. 

Тема 2. Суб’єкти господарських правовідносин, правовий статус підприємств 

Лк2 "Суб’єкти господарських правовідносин, правовий статус підприємств" 
  

Поняття та ознаки суб'єктів господарського права. Види суб’єктів господарювання. 

Створення суб'єктів господарювання. Установчі документи суб’єктів господарювання. 

Поняття та ознаки підприємств. Правовий статус державних та комунальних підприємств. 

Правовий статус колективних та приватних підприємств. 

Пр2 "Суб’єкти господарських правовідносин" 

  

Поняття та ознаки суб'єктів господарського права. Види суб’єктів господарювання. 

Створення суб'єктів господарювання. Установчі документи суб’єктів господарювання. 



Пр3 "Правовий статус підприємств" (денна) 

  

Поняття та ознаки підприємств. Правовий статус державних та комунальних підприємств. 

Правовий статус колективних та приватних підприємств. Поняття та види кооперативів. 

Правове становище виробничих, сільськогосподарських кооперативів. 

Тема 3. Загальна характеристика правового статусу господарських товариств 

Лк3 "Загальна характеристика правового статусу господарських товариств" (денна) 
  

Поняття, ознаки та види господарських товариств. Правовий статус акціонерних товариств. 

Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Правовий статус повного та командитного товариств 

Пр4 "Загальна характеристика правового статусу господарських товариств" (денна) 
  

Поняття, ознаки та види господарських товариств. Правовий статус акціонерних товариств. 

Правовий статус товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю. 

Правовий статус повного та командитного товариств 

Тема 4. Загальна характеристика правового статусу об'єднань підприємств, інших 

суб'єктів господарювання 

 

Лк4 "Загальна характеристика правового статусу об'єднань підприємств, інших суб'єктів 

господарювання" (денна) 
  

Господарські об’єднання: поняття та види. Організаційно-правові форми об'єднань 

підприємств: асоціація, корпорація, консорціум, концерном. Статус підприємства учасника 

об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств. Майнові відносини в 

об'єднанні підприємств. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств. 

Фермерське господарство. Поняття, ознаки та правові засади функціонування 

фермерського господарства в Україні. Правовий інститут членства у фермерському 

господарстві. Голова фермерського господарства. Умови і порядок створення 

фермерського господарства. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського 

господарства. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. 

Пр5 "Загальна характеристика правового статусу об'єднань підприємств, інших суб'єктів 

господарювання" (денна) 
  

Господарські об’єднання: поняття та види. Організаційно-правові форми об'єднань 

підприємств: асоціація, корпорація, консорціум, концерном. Статус підприємства учасника 

об'єднання підприємств. Управління об'єднанням підприємств. Майнові відносини в 

об'єднанні підприємств. Вихід учасника з об'єднання. Припинення об'єднання підприємств. 

Фермерське господарство. Поняття, ознаки та правові засади функціонування 

фермерського господарства в Україні. Правовий інститут членства у фермерському 

господарстві. Голова фермерського господарства. Умови і порядок створення 

фермерського господарства. Підстави та порядок припинення діяльності фермерського 

господарства. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця. 



Тема 5. Майнова основа господарювання 

Лк5 "Майнова основа господарювання" (денна) 
  

Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб'єктів господарювання. 

Організаційно-установчі повноваження власника. Правові форми використання майна у 

сфері господарювання. Правовий режим майна приватної форми власності у сфері 

господарювання. Правовий режим майна державної форми власності у сфері 

господарювання. Правовий режим майна комунальної форми власності у сфері 

господарювання. Правова основа приватизації державного і комунального майна 

Пр6 "Майнова основа господарювання" (денна) 

  

Майно у сфері господарювання. Джерела формування майна суб'єктів господарювання. 

Організаційно-установчі повноваження власника. Правові форми використання майна у 

сфері господарювання. Правовий режим майна приватної форми власності у сфері 

господарювання. Правовий режим майна державної форми власності у сфері 

господарювання. Правовий режим майна комунальної форми власності у сфері 

господарювання. Правова основа приватизації державного і комунального майна 

Тема 6. Господарські зобов’язання. Господарський договір. 

 

Лк6 "Господарські зобов’язання. Господарський договір." (денна) 
  

Поняття і підстави виникнення господарських зобов'язань. Види господарських 

зобов'язань. Виконання господарських зобов'язань. Забезпечення виконання 

господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань. Недійсність 

господарських зобов'язань. Поняття і ознаки господарських договорів. Види і функції 

господарських договорів. Зміст господарських договорів. Укладення господарських 

договорів. Виконання і забезпечення виконання господарських договорів. Зміна та 

розірвання господарських договорів. 

Пр7 "Господарські зобов’язання" (денна) 
  

Поняття і підстави виникнення господарських зобов'язань. Види господарських 

зобов'язань. Виконання господарських зобов'язань. Забезпечення виконання 

господарських зобов'язань. Припинення господарських зобов'язань. Недійсність 

господарських зобов'язань. 

Пр8 "Господарський договір" (денна) 
  

Поняття і ознаки господарських договорів. Види і функції господарських договорів. Зміст 

господарських договорів. Укладення господарських договорів. Виконання і забезпечення 

виконання господарських договорів. Зміна та розірвання господарських договорів. 

Тема 7. Відповідальність у господарсько-правових відносинах 



Лк7 "Відповідальність у господарсько-правових відносинах" (денна) 

  

Поняття, принципи і функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-

правової відповідальності. Підстави і межі господарсько-правової відповідальності. 

Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Поняття та види 

господарсько-правових санкції 

Пр9 "Відповідальність у господарсько-правових відносинах" 
  

Поняття, принципи і функції господарсько-правової відповідальності. Види господарсько-

правової відповідальності. Підстави і межі господарсько-правової відповідальності. 

Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності. Поняття та види 

господарсько-правових санкції 

Тема 8. Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції 

Лк8 "Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції" 

  

Правова основа обмеження монополістичної діяльності та підтримки економічної 

конкуренції в Україні. Найбільш поширені порушення економічної конкуренції. Система 

органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція. 

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд 

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

 

Пр10 "Правові основи обмеження монополізму і захисту економічної конкуренції" 

(денна) 

  

Правова основа обмеження монополістичної діяльності та підтримки економічної 

конкуренції в Україні. Найбільш поширені порушення економічної конкуренції. Система 

органів Антимонопольного комітету України, їх повноваження і компетенція. 

Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Розгляд 

справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

Тема 9. Правовий режим інвестиційної та інноваційної діяльності 

Лк9 "Правовий режим інвестиційної та інноваційної діяльності" 
  

Поняття, види і правова основа інвестиційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної 

діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Правові гарантії та захист 

інвестицій. Система договірних відносин в інвестиційній діяльності. Поняття та 

законодавство про іноземні інвестиції. Види і форми іноземних інвестицій. Державні 

гарантії захисту іноземних інвестицій. Оцінка та державна реєстрація іноземних 

інвестицій. Поняття, види і правова основа інноваційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти 

інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Правовий режим 

інноваційних проектів, продуктів і продукції. Правовий статус інноваційних підприємств. 

Система договірних відносин в інноваційній діяльності. 



Пр11 "Правовий режим інвестиційної діяльності" (денна) 

  

Поняття, види і правова основа інвестиційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної 

діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Правові гарантії та захист 

інвестицій. Система договірних відносин в інвестиційній діяльності. Поняття та 

законодавство про іноземні інвестиції. Види і форми іноземних інвестицій. Державні 

гарантії захисту іноземних інвестицій. Оцінка та державна реєстрація іноземних 

інвестицій. 

Пр12 "Правовий режим інноваційної діяльності" (денна) 
  

Поняття, види і правова основа інноваційної діяльності. Суб'єкти і об'єкти інноваційної 

діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності. Правовий режим інноваційних 

проектів, продуктів і продукції. Правовий статус інноваційних підприємств. 

Система договірних відносин в інноваційній діяльності. 

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної та господарсько-фінансової 

діяльності 

Лк10 "Правове регулювання зовнішньоекономічної та господарсько-фінансової 

діяльності" 
  

Поняття, принципи і правова основа зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності, їх права і обов'язки. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 

Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. 

Поняття і правова основа господарсько-фінансової діяльності. Поняття і джерела 

фінансування господарської діяльності. Поняття кредитування в господарській діяльності. 

Поняття розрахункових правовідносин в господарському обороті. Правове регулювання 

посередництва в здійснені операцій з цінними паперами. Правове регулювання страхової 

діяльності. Правове регулювання банківської діяльності. Правове регулювання 

аудиторської діяльності. 

Пр13 "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності" (денна) 

  

Поняття, принципи і правова основа зовнішньоекономічної діяльності. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності, їх права і обов'язки. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічний договір (контракт). 

Відповідальність за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність. 

Пр14 "Правове регулювання господарсько-фінансової діяльності" (денна) 

  

Поняття і правова основа господарсько-фінансової діяльності. Поняття і джерела 

фінансування господарської діяльності. Поняття кредитування в господарській діяльності. 

Поняття розрахункових правовідносин в господарському обороті. Правове регулювання 

посередництва в здійснені операцій з цінними паперами. Правове регулювання страхової 

діяльності. Правове регулювання банківської діяльності. Правове регулювання 

аудиторської діяльності. 

Тема 11. Правове регулювання будівельної діяльності 



Лк11 "Правове регулювання будівельної діяльності" (денна) 

  

Поняття і правова основа будівельної діяльності. Правовий статус суб'єктів будівельної 

діяльності. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності. Система договірних зв'язків 

в будівельній діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну 

діяльність 

Пр15 "Правове регулювання будівельної діяльності" 
  

Поняття і правова основа будівельної діяльності. Правовий статус суб'єктів будівельної 

діяльності. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності. Система договірних зв'язків 

в будівельній діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про будівельну 

діяльність 

Тема 12. Спеціальний режим господарювання. 

Лк12 "Спеціальний режим господарювання" (денна) 

  

Поняття і види спеціального режиму господарювання. Мета і порядок створення 

спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку, їх типи. 

Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони і 

території пріоритетного розвитку. Концесія. Інші види спеціальних режимів господарської 

діяльності. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації, в умовах воєнного стану. 

Пр16 "Спеціальний режим господарювання." 

  

Поняття і види спеціального режиму господарювання. Мета і порядок створення 

спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку, їх типи. 

Правовий режим господарської діяльності в умовах спеціальної економічної зони і 

території пріоритетного розвитку. Концесія. Інші види спеціальних режимів господарської 

діяльності. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації, в умовах воєнного стану. 

7.2 Види навчальної діяльності 

НД1 Підготовка та виконання тестових завдань 

НД2 Експрес-опитування за темами 1-12 

НД3 Мультимедійна презентація в межах тем 9-12 

НД4 
Вирішення ситуативних задач за результатами вивчення тем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12 

НД5 
Участь у колективних дискусіях та обговореннях за результатми вивчення тем 

9, 10, 11, 12 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 



МН1 Інтерактивні, проблемні лекції та лекції-візуалізації 

МН2 Мозковий штурм 

МН3 Практико-орієнтоване навчання 

МН4 Аналіз конкретних ситуацій (Case-study) 

МН5 Навчальна гра 

Лекції надають студентам матеріали щодо теоретичних підходів до визначення предмету 

регулювання у сфері господарювання, сучасних теоретичних підходів до визначення предмету 

регулювання господарської діяльнос (РН 1). Лекції доповнюються практичними заняттями, 

що надають студентам можливість застосовувати отримані теоретичні знання у конкретних 

практичних ситуаціях, набувати практичні навички обрання форми та способів захисту прав 

та законних інтересів учасників господарських правовідносин, уміння оперувати 

положеннями чинного господарського законодавства при вирішенні проблемних питань, що 

виникають під час організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності та 

складати проекти відповідних юридичних документів (РН 2, РН 3, РН 4. РН 5), а використання 

ділової гри, кейс-методів надає можливість самостійно складати локальні акти суб’єктів 

господарювання, надавати юридичні консультації (РН 3, 4, 5). 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2. Здатність проводити дослідження 

на відповідному рівні. 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Визначення 

Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

Відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок 5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

Вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре) 82 ≤ RD < 89 

Загалом правильна робота з певною кількістю 

помилок 4 (добре) 74 ≤ RD < 81 

Непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) 64 ≤ RD < 73 

Виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) 60 ≤ RD < 63 

Можливе повторне складання 2 (незадовільно) 35 ≤ RD < 59 

Необхідний повторний курс з навчальної 

дисципліни 2 (незадовільно) 0 ≤ RD < 34 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 



МФО1 Усне опитування за темами 1–8 

МФО2 Тестування за темами 1–16 

МФО3 Перевірка та оцінювання письмових завдань за темами 2, 5, 8, 9, 10, 14 

МФО4 Оцінювання індивідуальних презентацій в межах тем 9–16 

МФО5 
Взаємооцінювання в колективних дискусіях та обговореннях за темами 9, 12, 

13, 16 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

МСО1 Усне опитування 

МСО2 Тестування 

МСО3 Виконання практичних завдань 

МСО4 Підготовка та захист мультимедійної презентації 

МСО5 Участь у колективних дискусіях та обговореннях 

МСО6 Комлексний підсумковий модульний контроль 

МСО7 Підсумковий контроль: екзамен 

Контрольні заходи: 

7 семестр 100 балів 

МСО1. Усне опитування 8 

 8x1 8 

МСО2. Тестування 16 

 Тестування на платформі MIX (16x1) 16 

МСО3. Виконання практичних завдань 6 

 6x1 6 

МСО4. Підготовка та захист мультимедійної презентації 6 

  6 

МСО5. Участь у колективних дискусіях та обговореннях 4 

 4x1 4 



МСО6. Комлексний підсумковий модульний контроль 20 

 2x10 20 

МСО7. Підсумковий контроль: екзамен 40 

  40 

Контрольні заходи в особливому випадку: 

7 семестр 100 балів 

МСО1. Усне опитування 8 

  8 

МСО2. Тестування 16 

  16 

МСО3. Виконання практичних завдань 6 

 6x1 6 

МСО4. Підготовка та захист мультимедійної презентації 6 

  6 

МСО5. Участь у колективних дискусіях та обговореннях 4 

  4 

МСО6. Комлексний підсумковий модульний контроль 20 

 2x10 20 

МСО7. Підсумковий контроль: екзамен 40 

  40 

Форма підсумкового контролю - іспит 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.1 Засоби навчання 

ЗН1 
Мультимедіа, відео- і звуковідтворювальна, проєкційна апаратура 

(відеокамери, проєктори, екрани, смартдошки тощо) 

ЗН2 Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережи 

ЗН3 
Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, Інтернет-

опитування) 



10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна література 

1 
Швидка Т. І. Господарське право в схемах і таблицях : навч. посіб. Харків : 

Право, 2019. 130 с. 

2 
Мілаш В. С. Господарське право : навч. посіб. для підгот. до іспитів. 6-те вид., 

змін. Харків : Право, 2019. 336 с. 

3 
Горбова Н. А. Господарське право України: навч. посіб. Мелітополь: Однорог 

Т.В., 2019. 127 с. 

 

4 
Трегубенко Г.П. Господарське право: навч. посіб. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 

107 с. 

5 
Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2017. 240 с. 

Допоміжна література 

1 

Бурило Ю. П., Вавженчук С. Я., Проци-шен М. В. Правове забезпечення 

цифрової економіки: навч. посібник. За заг. ред. докт. юрид. наук, проф., 

академіка НАПрН України О. Д. Крупчана. Вид. 2-ге, перероб. К., 2020, 296 

с. 

2 

Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах 

сталого розвитку: монографія. Під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН 

України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 320 с 

3 
Хоменко В. О. Припинення господарських товариств у цивільному праві 

України : монографія. В. О . Хоменко. Харків : Право, 2019. 256 с. 

4 
Махінчук В.М. Державне підприємництво в системі ринкових відносин: 

монографія. Монографія. К., 2019. 260 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1 
Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws 

2 
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 

3 
Офіційний веб-сайт Антимонопольного комітету України. URL: 

https://amcu.gov.ua/ 

4 Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
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