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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета викладання дисципліни підготовка юристів господарсько-правової 
спеціалізації, здатних вести власний бізнес та надавати юридичне  обслуговування бізнес 

сегменту.  
Дисципліна спрямована на дослідження джерел формування сучасного торгового 

права, визначення торгівлі у широкому розуміння та вузькому розумінні. Ретельне 
дослідження норм Законів України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення 

санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про рекламу».  
Формат курсу. Змішаний - курс має супровід на платформі  Elearn.  
Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння тем змістових 

модулів 1-4 навчальної дисципліни «Цивільне право», «Господарське право», «Теоретичні 

проблеми цивільного права» 
. Кореквізити: опанування навчальної дисципліни «Конкурентне законодавство» 
Постреквізити: написання магістерської роботи.  

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні, 
практичні, 

семінарські)  

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Правові засади торговельної діяльності 

Тема 1. 
Поняття 
правовідносин 
у сфері 

торгівлі 

 

 
2/2 

Дослідити джерела 
торгового праваю 

сформулювати 
визначення 

поняття 
правовідносин у 
сфері торгівлі. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті* – 0-10 

балів Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  – 0-15 

балів 

Тема 2. самостійна Знати  правову Опрацювання Виконання 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=957


Суб’єкти 
торговельної 

діяльності.  
 

робота характеристику 
суб’єктів 

торговельної 
діяльності. 

Опрацювати 
порядок легалізації 

господарюючих 
суб’єктів у сфері 

торгівлі.   

теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

 

завдань 
самостійної 

роботи  -16 балів 

Тема 3. 
Торгові 
договори 
 

2/2 Знати визначення 
поняття 

торгового 
договору. Знати 

структуру 
договорів, істотні 
умови та правову 
характеристику. 

Вміти 
застосовувати 

засоби забезпеченя 
виконання таких 

договорів.  

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
Розв’яззання 

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 
Робота на 

семінарському 
занятті – 0-10 

балів 
Виконання 

завдань 
самостійної 

роботи  – 0- 15 
балів 

Модульна 

робота №1 

   30 

Модуль 2. Правове регулювання окремих видів торгівлі  

Тема 4. 
Правове 
регулювання 
оптової 

торгівлі.  

самостійна 
робота 

Розуміти поняття 
оптової торгівлі. 

Знати порядок 
організації торгів 

на біржах, 
аукціонах, 
ярмарках.  

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 
 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  -0 - 28 

балів Написання 
тез доповіді – 

(бонусні) 10 балів 

Тема 5. 
Правове 
регулювання 

роздрібної 
торгівлі.  

2/2 Знати поняття 
роздрібної торгівлі. 
Опанувати правила 

реалізації 
продовольчих/ 

непродовольчих 
товарів. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. в 
elearn) 

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару – 

1 бал 

Робота на 
семінарському 
занятті – 0-20 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 
роботи  - 0-20 

балів 
Модульна 
робота №2 

   30 

Всього за  семестр 70 

Екзамен    30  
Всього за курс 100 

*  - за умов заочного навчання чи дистанційного навчання робота на семінарському 

занятті може бути у формі завданнь до семінарських занять на платформі Elearn 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Письмові роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, не оцінюються. Про наявність поважної 
причини, викладач попереджається у  письмовому вигляді у 
каналі Телеграм студентом або підтверджується деканатом. 
Перескладання можливе під час сесії у спеціально обумовлений 

час. 
Політика щодо 

академічної 

доброчесності:  

Дотримання академічної доброчесності студентами та 
відповідальність за її порушення регулюються Положенням про 

академічну доброчесність у Національному університеті 
біоресурсів і природокористування України.  

Політика щодо 

відвідування: 
Відвідування занять згідно розкладу, студентами зфн, сприяє 
підвищенню навчального рейтингу.  

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та 
перескладання екзаменів та заліків тощо здійснюється від повідно до Положення про 

екзамени та заліки у Національному університеті біоресурсів і природокористування 
України від «27 » грудня 2019 р. протокол № 5.  

 

Оцінка  
національна  

Рейтинг здобувача вищої 
освіти, бали 

  

Відмінно 90  100 

Добре 74  89 

Задовільно 60  73 

Незадовільно 0  59 

 


