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1. Анотація дисципліни: теми навчальної дисципліни розкривають 

основні положення про особливості правового регулювання в окремих 

галузях господарювання (поставка, контрактація сільськогосподарської 

продукції, енергопостачання, біржова діяльність, оренда майна, лізинг, 

агентські відносини, перевезення вантажів, підрядні відносини, банківська 

діяльність, інвестиційна та інноваційна діяльність тощо).  

При розгляді тем поєднується теорія і практика правового супроводження 

господарської діяльності, окрема увага приділяється недолікам 

законодавчого регулювання господарських відносин. 

Оскільки новітні тенденції розвитку господарських відносин вимагають 

активного пошуку нових контрагентів та розширення географії здійснення 

господарської діяльності, окремо приділяється увага питанням, зокрема 

міжнародним економічних відносин та зовнішньоекономічних зв’язків 

України з іншими зарубіжними державами, міжнародними економічними 

організаціями для успішного виконання зобов’язань у межах міжнародних 

угод та договорів; окремих загальних положень, джерел, суб’єктів та об’єктів 

міжнародного приватного права тощо.  

  

2. Мета та завдання курсу: 

Мета викладання дисципліни «Господарське право» на історико-

юридичному факультеті ХДУ – це опанування здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти правового регулювання господарської 

діяльності на основі чинного законодавства України та набуття вмінь у 

застосуванні їх у правозастосовній діяльності; засвоїти в повному обсязі 

освітню програму, сформувати самостійність як особистісну рису та 

важливу професійну якість, сутність якої полягає в умінні систематизувати, 

планувати та контролювати власну діяльність. 

Завдання: 

about:blank
about:blank


- теоретичні – по-перше, полягає в оволодінні здобувачами повним обсягом 

знань відповідно програмі курсу. По друге - формування у майбутніх 

бакалаврів права правової та економічної культури, сучасного світогляду. 

По-третє, полягає в засвоєнні основних цінностей суспільства, людства, у 

вихованні поваги до них, у готовності відстоювати цінності в практичних 

життєвих ситуаціях; 

- практичні – прищеплення здобувачам навичок самостійно опрацьовувати 

навчальну та наукову літературу в процесі підготовки до питань, що 

виносяться на семінарське заняття, а також у процесі самостійного написання 

наукових повідомлень (рефератів, ессе і т.д.); 

- заохочення здобувачів до активної роботи в обговоренні питань з проблем 

правового забезпечення господарської діяльності; 

- прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

викладати та аргументувати свої думки; 

- вироблення у здобувачів здатності пов’язувати  теоретичні положення 

господарського права з вимогами повсякденної юридичної практики; 

- формування у здобувачів здібностей перетворення одержаних знань в 

повсякденну правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні 

юридично значимих життєвих ситуацій; 

- вміння працювати є ЄДРСР по вивченню судової практики з господарських 

справ; 

-  готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТНОСТІ 

Інтегральна: 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані правові задачі та 

практичні проблеми з комплексними невизначеними умовами, що передбачає 

застосування правових норм та принципів. 

Загальні: 

ЗК 10 здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову 

позицію. 

Фахові: 

ФК 2 обізнаність в питаннях нормотворення та правозастосування,  

ФК 4 здатність кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти в 

різних сферах юридичної діяльності, вміння реалізовувати норми 

матеріального та процесуального права в професійній діяльності; 

ФК 7 здатність давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в 

конкретних сферах юридичної діяльності; 

ФК 16 здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати 

способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності. 

 

 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

ПРН 4 формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми;  

ПРН 6 давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

ПРН 7 узгоджувати план власного дослідження і самостійно формувати 

матеріали за визначеними джерелами; 

ПРН 8 демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних 

правових інститутів та норм фундаментальних галузей права; 

ПРН 9 самостійно визначати та формулювати ті питання, з яких потрібна 

допомога і діяти відповідно до рекомендацій. 

 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

 

Форма 

контрол

ю 

2,5 кредита  / 75 

годин 

16 14 45 Екзамен 

(5 семестр) 

 

5. Ознаки курсу 
Рік викладання Семестр Спеціальність Курс  

(рік навчання) 

Обов’язкова /вибірковова 

2020 / 2021 V 081 Право III  ОБОВ’ЯЗКОВА   

 

6. Технічне й програмне забезпечення / обладнання 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий 

контроль).  

Програма для створення презентацій Microsoft PowerPoint. Програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: Zoom, Google Meet, Microsoft 

Teams, Skype тощо. 

7. Політика курсу 

Для успішного проходження курсу з даної навчальної дисципліни необхідно: 

- регулярне відвідування лекційних та семінарських занять, за винятком 

випадків відсутності з поважних причин; 

- активна участь в обговоренні питань, що виносяться на лекційні, 

семінарські заняття; 

- своєчасне та якісне виконання завдань самостійної роботи; 



- пропущені заняття відпрацьовувати згідно з графіком консультацій 

викладача (лекційні заняття – надання презентації по темі, семінарські при 

безпосередньому спілкуванні на кафедрі, або он-лайн). 

Увага! Запізнення на пари є неприпустимим. Під час лекцій вимикайте 

мобільні телефони, під час онлайн-занять, включайте відео та виключайте 

звук, коли не виступаєте.  

Обговорення та дискусії під час занять повинні бути жвавими та 

аргументованими. 

Виявляйте повагу до чужої думки! Незгода повинна бути в коректній формі 

та аргументована. 

Обов’язкове дотримання здобувачем правил академічної доброчесності і 

чітке розуміння наслідків її порушення. 

Здобувачі вищої освіти мають бути зареєстровані на платформі KSU On-line. 

При організації освітнього процесу в Херсонському державному університеті 

здобувачі та науково-педагогічні працівники діють відповідно до: 

- Положення про організацію самостійної роботи студентів від 

02.07.2016 №428-Д. 

- Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському 

державному університету від 02.09.2020 №789-Д. 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті від 07.09.2020 № 803-Д. 

- Порядок виявлення та запобігання академічного плагіату в науково-

дослідній та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти в Херсонському 

державному університеті від 04.09.2020 №800-Д; 

- Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

ХДУ від 07.09.2020 №803-Д; 

- Порядок оскарження процедури проведення та результатів оцінювання 

контрольних заходів у Херсонському державному університеті від 07.09.2020  

№ 802-Д 

- Порядок ХДУ про визнання результатів неформальної та інформальної 

освіти від 04.03.2020 № 247-Д тощо. 

Нормативні акти знаходяться в публічному доступі. 

Відділу забезпечення якості освіти: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx 

Навчально-методичного відділу: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.asp

x 

 

8. Схема курсу 
Тиждень, 

дата, 

години 

(заповню

ються 

відповідно

до 

Тема, план (основні питання)  Форма 

навчального 

заняття 

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Ма

кси

ма

льн

а 

кіл

ькі

сть 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/QAssurance.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx
http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/DMethodics/EduProcess.aspx


розкладу: 

http://ww

w.ksu.edu

/forsyude

nt/aspx) 

бал

ів 

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання в окремих 

галузях господарювання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 15. Правове 

регулювання 

господарсько-

торговельної діяльності  

1. Торговельна діяльність 

як різновид господарської 

діяльності. Види торгівлі 

та торговельної 

діяльності.  

2. Поняття товару та 

особливості правового 

режиму обігу окремих 

його видів. Організаційні 

форми торговельної 

діяльності.  

3. Правове регулювання 

торгівлі спиртом, 

алкогольними напоями, 

тютюновими виробами. 

4. Світова організація 

торгівлі: правовий статус 

та загальна 

характеристика 

діяльності.  

5. Загальна 

характеристика договору 

міжнародної купівлі-

продажу. 

 

С.р. – 5 год. 

 

Основна 

література: 

2,5; 

Додаткова 

література: 

23,224 

електронні 

ресурси: 29-

32 

 

  

Виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

5 

Тема 16. Правове 

регулювання поставки, 

контрактації 

сільськогосподарської 

продукції, 

енергопостачання  

1. Поставка: поняття, 

правова ціль, юридична 

характеристика, істотні 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

2; 

Додаткова 

література: 

24,27; 

Електронні 

ресурси: 41-

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

 

Усне 

опитуван

5 



умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків. 

2. Правила Інкотермс: 

загагальна характеристика 

та умови використання в 

господарській практиці. 

3. Контрактація: поняття, 

правова ціль, юридична 

характеристика, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки неви¬конання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків. 

4. Загальна 

характеристика 

міжнародно-правового 

регулювання 

співробітництва в галузі 

сільського господарства. 

5.  Постачання 

енергетичними та іншими 

ресурсами через приєд-

нану мережу: поняття, 

правова ціль, юридична 

характеристика, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків, різновиди 

цього договору. 

 

43 ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

Тема 17. Правове 

регулювання біржової 

діяльності в Україні 

Тема 18. Правове 

регулювання оренди та 

лізингу у сфері 

Лекція − 2 

год.; 

С.р. – 6 год. 

Основна 

література: 

2,12; 

Додаткова 

література: 

19; 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

5 



господарювання 

1. Поняття та юридичні 

ознаки біржі. 

2. Функції, права та 

обов'язки товарної біржі. 

3. Види біржових угод. 

4. Правила біржової 

торгівлі. Правовий статус 

фондової біржі. 

5.1. Поняття договору 

оренди. Об'єкти оренди. 

5.2. Сторони в договорі 

оренди.  

5.3. Порядок укладання 

договору оренди. 

5.4. Умови договору 

оренди. 

5.5. Припинення договору 

оренди. 

5.6. Правове регулювання 

лізингових операцій в 

Україні. 

Електронні 

ресурси: 55 

 

Виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

Тема 19. Комерційне 

посередництво 

(агентські відносини) у 

сфері господарювання  

Тема 20. Правове 

регулювання 

перевезення вантажів 

1. Комерційне 

посередництво (агентські 

відносини) у сфері 

господарювання. 

2. Види транспорту в 

Україні. Єдина 

транспортна система 

України. 

3. Законодавство про 

транспорт. 

4. Правове становище 

транспортних організацій. 

5. Транспортні 

господарські договори. 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 6 год. 

Основна 

література: 

21; 

Додаткова 

література: 

47, 52; 

Електронні 

ресурси: 32 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

 

Усне 

опитуван

ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 Тема 21. Правове Лекція − 2 Основна Опрацюв 5 



регулювання підрядних 

відносин 

1. Договір підряду: 

поняття, правова ціль, 

юридична 

характеристика, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків, різнови¬ди 

договору підряду. 

2. Побутовий підряд: 

поняття, правова ціль, 

юридична 

характеристи¬ка, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків, за-хист прав 

споживачів. 

3. Підряд на проектні та 

пошукові роботи: 

поняття, правова ціль, 

юридична 

характеристика, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторо-нами своїх 

обов'язків. 

4. Договір на виконання 

науково-дослідних або 

дослідно-

конструкторських та 

технологічних робіт: 

поняття, правова ціль, 

юридична 

харак¬теристика, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 6 год. 

література: 

2,3; 

Додаткова 

література: 

22, 26; 

Електронні 

ресурси: 53-

55 

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

 

Усне 

опитуван

ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

 



наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків. 

 Всього за модуль 39 год., 8 

лек., 6 

прак., 25 

с.р. 

   

Змістовий модуль 4. Фінансова діяльність та спеціальні режими 

господарювання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 22. Особливості 

правового регулювання 

банківської діяльності  

Тема 23. Правове 

регулювання 

інвестиційної та 

інноваційної діяльності 

1. Поняття, види та 

правове становище 

банків. Банківські 

операції та їх види. 

2. Поняття та види 

кредиту. Кредитний 

договір. 

3. Порядок відкриття 

рахунків у банках. 

4. Порядок та форми 

розрахунків у 

господарському обороті. 

5. Поняття інвестицій та 

інвестиційної діяльності. 

6. Державне регулювання 

інвестиційної діяльності. 

7. Правові форми 

реалізації інвестиційної 

діяльності. 

8. Загальна 

характеристика 

міжнародно-правового 

регулювання іноземних 

інвестицій. 

9. Особливості правового 

регулювання інноваційної 

діяльності 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 

11; 

Додаткова 

література: 

20, 27 

Електронні 

ресурси: 

42 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

 

Усне 

опитуван

ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

5 



Тема 24. Загальні засади 

правового регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні  

1. Поняття та принципи 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Законодавство 

про зовнішньоекономічну 

діяльність України та 

зарубіжних країн. 

2. Суб'єкти 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

3. Види 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

4. Регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

5. Компетенція органів 

державного регулювання 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

6. Правове становище 

торгово-промислових 

палат. 

 

Лекція − 2 

год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

2,8; 

Додаткова 

література: 

26,27; 

Електронні 

ресурси: 

32 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

 

Усне 

опитуван

ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

5 

Тема 25. Правовий 

режим іноземних 

інвестицій  

1. Поняття іноземних 

інвестицій та їх роль в 

економіці України. 

2. Форми та види 

іноземних інвестицій.  

3. Державна реєстрація 

іноземних інвестицій. 

Особливості правового 

регулювання іноземних 

інвестицій, що 

здійснюються за 

окремими договорами 

(контрактами).  

4. Гарантії іноземним 

інвесторам. Компенсації 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 

2,7,14; 

Додаткова 

література: 

25-26; 

Електронні 

ресурси: 

36-40 

Виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



іноземним інвесторам.  

Тема 26. Концесійна 

діяльність в Україні  

1. Поняття концесії. 

Сфера господарювання в 

якій дозволяється 

концесійна діяльність.  

Основні засади 

концесійної діяльності. 

3. Договір концесії: 

поняття, правова ціль, 

юридична 

харак¬теристика, істотні 

умови, форма, права та 

обов'язки сторін, правові 

наслідки невиконання 

(неналежного виконання) 

сторонами своїх 

обов'язків. 

С.р. – 2 год. Основна 

література: 

2; 

Додаткова 

література: 

23,24; 

Електронні 

ресурси: 

29-32 

Виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

 

 

5 

Тема 27. Спеціальні 

правові режими 

господарювання  

Тема 28. Інші види 

спеціальних режимів 

господарської діяльності 

1. Поняття та види 

спеціальних (вільних) 

економічних зон. 

2. Порядок створення 

спеціальної (вільної) 

економічної зони. 

3. Спеціальний 

інвестиційний режим на 

територіях пріоритетного 

розвитку. 

4. Правове регулювання 

інших спеціальних 

режимів господарювання. 

5. Поняття та види 

спеціальних (вільних) 

економічних зон. 

6. Порядок створення 

спеціальної (вільної) 

економічної зони. 

7. Спеціальний 

Лекція – 2 

год.; 

Семінар – 2 

год.; 

С.р. –  4 

год. 

Основна 

література: 

2, 6; 

Додаткова 

література: 

17; 

Електронні 

ресурси: 

29-46 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

Усне 

опитуван

ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

 

 

5 



інвестиційний режим на 

територіях пріоритетного 

розвитку. 

8. Правове регулювання 

інших спеціальних 

режимів господарювання. 

 

Тема 29. Захист прав 

суб’єктів 

господарювання в 

господарському суді 

1. Правове становище 

господарських судів. 

2. Вирішення 

господарських спорів у 

суді. 

3. Загальна 

характеристика 

законодавства, що 

регулює спори у сфері 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

4. Основні положення 

Закону України «Про 

міжнародний 

комерційний арбітраж». 

 

Лекція – 2 

год.; 

Семінар – 2 

год.; 

С.р. –  6 

год. 

Основна 

література: 

4; 

Додаткова 

література: 

21; 

Електронні 

ресурси: 

29-42 

Опрацюв

ання 

лекційног

о 

матеріалу

. 

 

Усне 

опитуван

ня,  

навчальн

а 

дискусія, 

виконанн

я завдань 

до 

самостійн

ої роботи. 

 

Контроль

на робота 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

Всього за модуль 36 год., 8 

год. лек., 8 

год. прак., 

20 год. с.р. 

   

Всього за навчальну 

дисципліну за 5 семестр  
75 год., з 

них: 

лекції – 16 

год., 

семінари – 

14 год., с.р. 

– 45 год. 

   

 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного 

заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 



 

Оцінювання відповідей, самостійної та індивідуальної роботи здобувача з 

кожної теми чи завдання здійснюється в діапазоні від 0 до 5 балів. Де 5 балів, 

це коли відповідь (робота) здобувачем виконана в повному обсязі, 4 бали – 

якщо допускаються незначні помилки, 3 бали – якщо основний матеріал 

викладений, але з помилками й не точностями, 2 бали – якщо відтворено 

основний навчальний матеріал фрагментарно, бракує власних суджень та 

самостійного виконання роботи (мають ознаки академічного плагіату), 1 бал 

– відповідь (робота) здобувача фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про предмет вивчення чи виконання завдання. 

 

При оцінюванні відповідей здобувачів враховується: 

- характеристики відповіді: цілісність, повнота, логічність, 

обґрунтованість, правильність, володіння спеціальною термінологією тощо; 

- якість знань: осмисленість, системність тощо; 

- рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, 

синтезувати, систематизувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, 

узагальнювати, робити висновки тощо; 

- самостійність оцінних суджень; 

- виконання самостійної робота з кожної теми за методичними 

рекомендаціями до семінарських занять; 

- участь в дискусії під час групового обговорення. 

 

 

Оцінювання самостійної / індивідуальної роботи здійснюється за 

критеріями: 

- високий концептуальний рівень та повнота висвітленого питання; 

- змістовність та обізнаність здобувачем теми; 

- логічність, послідовність викладення матеріалу, доведення та аналіз 

вивчених теорій, концепцій, вчень; 

- незалежність думки; 

- академічна доброчесність у виконанні завдання; 

- вільне використовування для підготовки доступні інформаційні 

технології і бази даних; 

- рівень підготовки проєктів необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях ; 

- складність он-лайн курсу тощо. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Херсонському державному університеті затверджено наказом від 07.09.2020 

№ 803-Д. (далі - Порядок). 

 Оцінювання результатів навчання протягом семестру (поточний контроль) 

здійснюється відповідно до п. 2.1. Порядку. 



Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх 

компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль 

згідно п.2.2. Порядку. 

 

Змістовий модуль 3. Особливості правового регулювання в окремих 

галузях господарювання 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Усне опитування – до 20 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

 

Змістовий модуль 4. Фінансова діяльність та спеціальні режими 

господарювання 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Усне опитування – до 20 балів. 

Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, 

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 5 балів. 

Контрольна робота – до 5 балів. 

            Таблиця 1 

Шкала оцінювання результатів навчання, отриманих здобувачем під час 

вивчення освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою 

семестрового контролю якої є екзамен, здійснюється на основі 

оцінювання поточної успішності. Загальна оцінка визначається як сума 

оцінок за виконання всіх обов’язкових видів навчальної діяльності 

(робіт).  

Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які здобувач може 

отримати для підвищення семестрової оцінки, не може перевищувати 10 

балів. 

 
Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі денної форми навчання за результатами 

опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є екзамен 

 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 
Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Відвідування лекційних занять 0 0 0 

2. Семінарські заняття (самостійна робота) до 20 

(включно) 

до 25 

 (включно) 

45 

 

3. Контрольна робота  до 5 

(включно) 

5 

3. Індивідуальна робота здобувачів  до 5 

(включно) 

до 5 

(включно) 

10 

4. Екзамен   40 

5. Разом балів 

 

  100 

Вибіркові види діяльності (робіт)* 



6. - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

*Здобувачі можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання індивідуальних завдань, 

підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, участь у конкурсах наукових 

робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, неформальній та інформальній освіті (зокрема, 

COURSERA та ін.). за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення 

визначає викладач). 

Оцінка за екзамен відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей 

та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається шкалою 

ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 2). 

Таблиця 2 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен 

90-100 A відмінно 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Таблиця 2 
Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 

зараховано 
82-89 B 

добре 
74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

1-34 F незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 

 

Базова (основна) література: 

 

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text. 

2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. 

3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003р. № 435-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text. 

4. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 

06.11.1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 

5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12. 

5. Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів : Закон 

України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 

1995. № 46. Ст. 345.  

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95%D0%B2%D1%80#Text. 

6. Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) 

економічних зон : Закон України від 13.10.1992 р. № 2673-ХІІ. Відомості 

Верховної Ради України. 1992. № 50. Ст. 676. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text 

7. Про захист іноземних інвестицій в Україні : Закон України від 10.09. 1991 

р. № 1540а-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 46. Ст. 616. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12#Text. 

8. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України вiд 16.04.1991 р. № 

959-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 29. Ст. 377. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. 

9. Про інвестиційну діяльність [Текст]: Закон України вiд 18.09.1991 р. № 

1560- XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text. 

10. Про інноваційну діяльність : Закон України вiд 04.07.2002 р. № 40-IV.  

Відомості Верховної Ради України.   2002. № 36. Ст. 266. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text. 

11. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди) : Закон України вiд 15.03.2001 р. № 2299-III. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 21. Ст. 103. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-14#Text. 

12. Про фінансовий лізинг : Закон України вiд 16.12.1997 р. № 723/97-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 16. Ст. 68. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80#Text. 

13. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 р. № 

959-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 29. Ст. 377.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/481/95%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540%D0%B0-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2299-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text


14. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. № 

93/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19. Ст. 80. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text. 

 

Допоміжна література: 

 

15. Атаманова Ю.Є. Основні проблеми системного господарсько-правового 

регулювання відносин в інноваційній сфері: автореф. дис. д-ра юрид. наук: 

12.00.04 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Xарків, 2009. 37 с. 

16. Атаманова Ю. До питання про правові режими інноваційної діяльності. 

Право України. 2010. № 8. С. 72-79. 

17. Бобкова А.Г. Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання 

господарської діяльності в сфері рекреації. Держава і право. Юрид. і політ, 

науки: 3б. наук. пр. 2001. Вип. 11. С. 329-332. 

18. Вінник, О. М. Господарське право в умовах цифровізації економіки : 

навч. посіб. / О. М. Вінник, О. В. Шаповалова. Київ, 2020. 314 с.  

19. Бойчук, Роман Петрович. Договор лизинга : дис... канд. юрид. наук: 

12.00.03 / Национальная юридическая академия Украины им. Ярослава 

Мудрого. Харків, 1997. 188 с. 

20. Патрушев Є. М. Правові основи діяльності комерційних банків України 

по розрахунках : дис. канд. юрид. наук: 12.00.02 / Київський ун-т ім. Тараса 

Шевченка. Юридичний факультет. Київ, 1994. 189 с. 

21. Риженко І. М. Проблемні питання забезпечення ефективного 

господарського судочинства в умовах проведення судової реформи / 25 років 

господарській юрисдикції в Україні: досвід та перспективи: матеріали наук.-

практич. Конф., Харків, 20 травня 2016 р. Харків : Право, 2016. С. 118-124.  

22. Кузнецова Н. С. Правовое регулирование подрядных договорных 

отношений в строительстве : (гражданско-правовой аспект) : дис. д-ра 

юрид.наук : 12.00.03 / Киевский ун-т им. Т. Шевченко. Київ, 1993. 359 с. 

23. Козирєва О. В. Господарське право : навч. посіб. / О. В. Козирєва, Т. А. 

Коляда ; Нац. фармацевт. ун-т. Харків : Вид-во Іванченка І. С. 2019. 125 с.  

24. Швидка Т.І. Господарське право в схемах і таблицях: навч. посіб. Київ : 

Право, 2019. 130 с. 

25. Жорнокуй Ю. М. Інвестиційне право : підручник / Ю. М. Жорнокуй 

Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2011. 192 

с. 

26. Щербина В.С. Господарське право : підручник. 4-те вид. перероб. і доп. 

Київ : Юрінком Інтер, 2009. 640 с. 

27. Господарське право. Особлива частина : підручник / М. С. Долинська, Г. 

В. Смолин, О. А. Туркот, Л. В. Хомко, Б. М. Гамалюк; за ред. Г. В. Смолина. 

Львів : ЛьвДУВС, 2019. 536 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text


 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

29. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

30.  Сайт Президента України. URL: http:// president.gov.ua. 

31. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. URL: http:// 

kmu.gov.ua. 

32.  Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури. URL: 

http:// pravoznavec.com.ua. 

33.  Радник. Український юридичний портал. URL: http:// radnuk.info. 

34.  Юридичні послуги Online. URL: http:// yurist-online.com. 

35.  Електронний каталог eLibrary. URL: http://elibrary.kspu.edu/. 

36.  Електронний архів-репозитарій наукових публікацій працівників та 

студентів Херсонського державного університету eKhSUIR. URL: 

http://ekhsuir.kspu.edu/. 

37.  Доступ в локальній мережі університету з усіх IP. URL: 

http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx. 

38.  Scopus. URL: 

http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx. 

39.  Springer Link. URL:  

http://www.kspu/edu/About/DepartmentAndSevices/Library.aspx. 

40.  Iноземні eлектронні ресурси вільного доступу. URL:  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/2013Academics/201

6FreeAccess.aspx. 

41.  Фахові періодичні видання. URL: 

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_Peri

odika.aspx. 

42.  Українські Інтернет-ресурси. URL:  

http://www.kspu.edu/About/DepartmentAndServices/Library/Info_2017/2017_link

.aspx. 

43.  Всі кодекси України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/t21. 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/

