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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Господарське право як навчальна дисципліна - це сукупність знань і навичок 
правового регулювання господарської діяльності і використання відповідних правових 

норм у практиці господарювання при здійсненні професійної юридичної діяльності.   
Навчальна дисципліна «Господарське право» ґрунтується на надбаннях господарсько-
правової науки (щодо історії становлення, правових засобів функціонування 
господарського права, тенденцій його розвитку та вдосконалення тощо), передбачає аналіз 

та вивчення основних засад правового регулювання господарських відносин та практики 
застосування актів господарського законодавства. 

Формат курсу. Змішаний  - курс має супровід на платформі  Elearn.  
Пререквізити: вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння «Теорія 

держави і права», «Цивільне право», «Адміністративне право».  

Кореквізити: вивчення «Господарського процесу» та вивчення дисципліни 
«Корпоративне право»,  яка міститься у вибірковій складовій 

 Постреквізити: Опанування дисципліни є базовим для подальшого вивчення 

«Аграрного права» та дисциплін магістерської програми.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 
Години 
(лекції/ 

семінарські) 

Результати 

навчання  
Завдання Оцінювання 

1 семестр 
Модуль 1. Господарське право як галузь права 

Тема 1. Поняття 
господарського права 
та господарська 

діяльність. 

 

 
2/2 

Вміти 
охарактеризувати 

господарське 

право як галузь 
права. 

Знати предмет, 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. 

Відвідування 

лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 

занятті* – 0- 10 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1223
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=700


методи та 

джерела 
господарського 

права.Розрізняти 
комерційну та 

некомерційну 
діяльнсть. 

в elearn) 

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

балів 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  -0-5  
бали 

Тема 2. Господарські 

правовідносини 

2/2 Знати  види 

господарських 
правовідносин. 

Характеризувати 
кожен вид та 

наводити 
практичні 
приклади. 

Визначати 

учасників 
господарських 

відносин.  

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  -0-5  
бали 

Тема 3. Основні 
напрями та форми 
участі держави і 

місцевого 
самоврядування у 
сфері господарювання  

2/2 Знати  
форми участі 

держави і 

місцевого 
самоврядування у 

сфері 
господарювання. 

Розуміти 
сутність 

прогнозування та 
планування у сфері 

економіки. Знати 
засоби 

державного 
регулювання у 

сфері економіки.  

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  - 0-5 

бали 

Тема 4. Технічне 

регулювання у сфері 
господарювання. 
Стандарти iso в 
господарській сфері 

2/2 Вміти працювати 

з нормативною 
документацією 

технічного 
характеру. Знати 

систему органів 
стандартизації в 
Україні та світі. 

 

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- 7 

бали 

Модульна робота №1    30 

Модуль 2. Суб’єкти господарювання  

Тема 5. Поняття та 
види суб’єктів 
господарського права 

2/2 Знати поняття 
та види суб’єктів 

господарського 

права. Дати 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

Виконання 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Робота на 

семінарському 



правову 

характеристику 
різних 

організаціно-
правових форм 

господарювання. 
Орієнтуватися у 

видах 
підприємств. 

самостійної 

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

завдань 

занятті – 0- 10 

балів 

Виконання 

завдань 

самостійної 
роботи  - 0-  15 

балів 

Тема 6. Порядок 
утворення суб’єкта 
господарювання  

2/2 Знати порядок 
легалізації 
суб’єкта 

господарювання. 
Вміти 

супроводжувати 
процедуру 

державної 
реєстрації 

новоствореного 
суб’єкта 

господарювання. 

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 7. Припинення 

суб’єктів 
господарювання  

3/3 Знати основні 

положення 
Кодексу України з 

процедур 
банкрутсва. 

Розрізняти 
припинення 

добровільне та 
примусове. Знати 

строки для заявок 
кредиторів. 

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-  4 
бали 

Модульна робота №2    30 

2 семестр 

Модуль 3. Загальні правові засади здійснення господарської діяльності 



Тема 1. Правовий 

режим майна 
суб’єктів 
господарювання  

2/2 Розуміти право 

власності на 
майно суб’єктів 
господарювання 

Знати похідні 

титули від права 
власності. 

орієнтуватися у 
основах ведення 

обліку майна 
суб’єктів 

господарювання 
 Визначати 

правовий режим 
окремих видів 

майна . 

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- 4 

бали Написання 

тез доповіді – 

(бонусні) 10 

балів 

Тема 2. Приватизація 
державного та 
комунального майна  

2/0 Розуміти 

розмежування 
державної та 

комунальної 

власності. Знати 

особливості 

приватизації  
державного майна . 

Аналізувати правові 

позиції ВС у спорах 

щодо приватизації 

державного майна. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

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

практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  -0- 3 
бали 

Тема 3. Господарські 
зобов’язання  

2/2 Розуміти 
сутність 

господарських 

зобов’язаннь та їх 
види. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

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

Презентації 
індивідуальни
х проектів 

Відвідування 

лекції/семінару 

– 1 бал 
Робота на 

семінарському 

занятті – 0- 10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 

роботи  - 0- 3 

бали 

Тема 4. Господарські 
договори 

2/0 Вміти складати 
проекти 

господарських 
договорів. 

Розмежовувати 
господарські 

договора від інших 
видів. Давати 

правову 
характеристику 

різним договорам.  

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  
Виконання 
самостійної 
роботи (в.т.ч. 

в elearn) 
Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару 

– 1 бал 

Виконання 
завдань 

самостійної 

роботи  - 0-  3 

бали 

Тема 5. Правове 
регулювання 

економічної 

4/2 Знати визначення 
поняття 

монополізму, 

Опрацювання 
теоретичних 

питань.  

Відвідування 

лекції/семінару 

– 1 бал 



конкуренції економічної 

конкуренції. 
Вміти 

класифікувати 
порушення у сфері 

антимонопольно-
конкурентного 
законодавства. 

Виконання 

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

практичних 
завдань 

Робота на 

семінарському 

занятті – 0-  10 

балів 

Виконання 
завдань 

самостійної 

роботи  - 0- 3 

бали 

Тема 6. 
Відповідальність за 

правопорушення у 
сфері господарювання  

2/2 Застосовувати 
норми про 

відповідальність 
за 

правопорушення у 
сфері 

господарювання. 
Знати судову 

практику у спорах 
економічного 

характеру. 

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- 3 

бали 

Модульна робота №3    30 

Модуль 4. Окремі правові питання здійснення господарської діяльності 

Тема 7. Правове 
регулювання 
фінансової діяльності   

2/0 Розуміти 
фінансову 

діяльність як вид 
господарської 

діяльності та 
діяльності щодо 

фінансів суб’єктів 
господарювання. 

Знати основи 
аудиторської. 

страхової, 
банківської 

діяльності.   

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

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

практичних 
завдань 

Відвідування 
лекції/семінару 

– 1 бал 

Виконання 

завдань 

самостійної 
роботи  - 0- 3 

бали 



Тема 8. Правове 

регулювання 
інвестиційної та 
інноваційної 
діяльності 

2/2 Аналізувати стан 

та перспективи 
правове 

регулювання 
інвестиційної та 

інноваційної 
діяльності. 

Розробляти власні 
пропозиції щодо 

залучення 
іноземних 

інвесторів та 
створення сталої 

правової бази 
щодо іноземного 

інвестування. 

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- 3 

бали 

Тема 9. Використання 
у підприємницькій 
діяльності прав інших 
суб'єктів 

господарювання 
(комерційна концесія)  

2/0 Знати законодавчі 
положення про 

комерційну 
концесію. 

Наводити 
практичні 
приклади 
реалізації 

франчайзингу. 
Знати правову 

характеристику 
договору 

комерційної 
концесії. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

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

практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  - 0- 2 
бали 

Тема10. Правове 
регулювання ринку 
цінних паперів   

2/2 Знати 
законодавство 

про ринок цінних 
паперів, вміти 

класифікувати 
цінні папери за 

різними 
критеріями. 

Розуміти 
сутність роботи 
фондової біржі. 

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- 2 

бали 

Тема11. Правове 
регулювання 
господарсько-

торговельної 
діяльності 

2/0 Розуміти 
поняття оптової 

та 

роздрібної,біржов
ої  торгівлі. 

Вміти 
застосувати 

норми ГК щодо 

господарсько-
торговельної 
діяльності. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  

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

Розв’яззання 
практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  - 0- 2 
бали 



Тема 12. Правове 

регулювання 
господарської 
діяльності в АПК   

2/2 Знати 

особливості 
господарської 

діяльності в АПК. 
Застосовувати 

норми ГК щодо 
організації роботи 

різних 
організаційно-

правових форм в 
аграрному 
секторі. 

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- 2 

бали 

Тема 13. Правове 
регулювання 
господарської 
діяльності у сфері 

транспорту 

 

2/0 Знати норми 
транспортного 
законодавства. 

Розрізняти 

правове 
регулювання 

госсподарської 
діяльності 

залежно від виду 
транспорту. 

Вміти захищати 
права та інтереси 

сторін догворів 
про перевезення 

вантажів і 
пасажирів. 

Опрацювання 
теоретичних 
питань.  
Виконання 

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

практичних 
завдань 

Відвідування 

лекції/семінару 
– 1 бал 

Виконання 

завдань 

самостійної 

роботи  - 0- 2 
бали 

Тема 14. Спеціальні 
режими 
господарювання  

2/1 Знати обмежуючі 
та заохочуючі 

СРГ. Розуміти 
різницю у 
правових 

режимахобмежу

ючого характеру. 
Застосовувати 

знання у 
практичній 

діяльності. 

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- 2 

бали 

Модульна робота №4    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 окремих тем, відбувається згідно графіку 



консультацій, оприлюдненому на початку семестру. 

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: 

Пропущені заняття підлягають відпрацюванню у 

відведений для консультацій час, згідно графіку, 
оприлюдненому на початку семестру. Відпрацювання полягає в 
усних відповідях по темі пропущеного заняття (4-5 питань)  та 
виконанні завдань по темі на платформі  Elearn. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 
Форми контролю, порядок визначення рейтингу студента, складання та 

перескладання екзаменів та заліків тощо здійснюється відповідно до Положення про 
екзамени та заліки у Національному університеті біоресурсів і природокористування 

України від «27 » грудня 2019 р. протокол № 5.  

 

Рейтинг 

здобувача вищої 

освіти, бали  

Оцінка національна за результати 

складання  

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно  

Зараховано  74-89 Добре 

60-73 Задовільно  

0-59 Незадовільно  Незараховано  

 


