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1. Анотація дисципліни: теми навчальної дисципліни розкривають 

загальнотеоретичні основи організації та здійснення господарської 

діяльності. При розгляді тем поєднується теорія і практика правового 

супроводження господарської діяльності, окрема увага приділяється 

недолікам законодавчого регулювання господарських відносин. 

  

2. Мета та завдання курсу: 

Мета викладання дисципліни «Господарське право» на історико-

юридичному факультеті ХДУ – це опанування майбутніми бакалаврами 

права правового регулювання господарської діяльності на основі чинного 

законодавства України та набуття вмінь у застосуванні їх у майбутній 

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: 

- 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 

рефератів; 

about:blank
about:blank


- заохочення здобувачів до активної роботи в обговоренні питань з 

господарського права; 

- прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, 

викладати та аргументувати свої думки; 

- вироблення у здобувачів здатності зв’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 значущих життєвих ситуацій; 

- вміння працювати є ЄДРСР по вивченню судової практики з господарських 

справ; 

-  готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до 

правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

 

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

Інтегральна 

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

проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових 

Інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

 

Загальні 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
 

Фахові 

СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного 

публічного права, а також міжнародного приватного права. 

СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу. 

СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу 

факти. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої 

проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми. 

ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням 

професійного та суспільного контексту. 

ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові 

висновки. 

 

 



 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

 

Практичні 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

 

Форма 

контрол

ю 

3,5 кредити / 105 

годин 

18 18 69 Диф.залік 

(4 семестр) 

     

 

5. Ознаки курсу 
Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова /вибіркова 

2020 / 2021 IV 081 Право II  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 

розкладу: 

http://ww

w.ksu.edu

/forsyude

nt/aspx) 

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 

бал

ів 

Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні основи господарської діяльності 
 

 

 

 

Тема 1. Господарське право та 

господарські правовідносини  

Тема 2. Господарське 

законодавство України 

Лекція − 2 год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 16 год. 

Основна 

література: 

1,2,3; 

Додаткова 

література: 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Усне 

опитування,  

5 

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


 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Поняття та предмет 

регулювання господарського права. 

2. Господарські 

правовідносини, їх ознаки та види. 

3. Методи господарського 

права. 

4. Загальна характеристика 

міжнародного економічного права та 

його зв'язок з господарським правом 

України.. 

5.  Поняття, ознаки та 

особливості господарського 

законодавства. 

6. Нормативні акти 

господарського законодавства: 

поняття і види. 

7. Система господарського 

законодавства та його гармонізація з 

міжнародним економічним правом.. 

8. Загальна характеристика 

міжнародних джерел економічного 

права. 

 36,38; 

Електронні 

ресурси: 53-55 

 

  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

Тема 3. Основні напрями та 

форми участі держави і 

місцевого самоврядування у 

сфері господарювання  

1. Участь держави, органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування в 
господарській діяльності.  

2. Форми реалізації 

державної економічної політики.  

3. Основні напрями 

економічної політики держави. 

4. Організаційні форми участі 
держави України у 

міжнародному співробітництву.  

Лекція − 2 год.; 

Семінар − 2 
год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 
2; 

Додаткова 

література: 

47-52; 

Електронні 

ресурси: 53,55 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Тема 4. Засоби державного 

регулювання. Контроль за 

здійсненням господарської 

діяльності 
1. Поняття та значення 

державного регулювання 

економіки. Засоби державного 

регулювання господарської 

діяльності.  
2. Ліцензування 

господарської діяльності: 

порядок видачі, переоформлення 

та анулювання ліцензії.  

3. Стандартизація, 

сертифікація: поняття, правові 
джерела регулювання.  

4. Правові джерела 

регулювання ціноутворення в 

Україні. Види цін та тарифів, 

порядок їх встановлення. 
Відповідальність за порушення 

законодавства про ціни. 

Лекція − 2 год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 

10,17; 

Додаткова 
література: 

47-52; 

Електронні 

ресурси: 55 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 



5. Контроль за здійсненням 

господарської діяльності.  

6. Особливості здійснення 

господарської діяльності в період 
введення карантинних заходів 

(COVID-19) на Україні та 

міжнародний досвід на прикладі 

Європейського Союзу.. 

Тема 5. Правові засади захисту 

економічної конкуренції 
1. Законодавство про захист 

економічної конкуренції. Види 

порушень законодавства про 

економічну конкуренцію. 

2. Правове становище 

Антимонопольного комітету. 
3. Контроль за 

концентрацією суб'єктів 

господарювання. 

4. Відповідальність за 

порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції. 

5. Розгляд справ про 

порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції. 

6. Практика міжнародного 
досвіду по застосуванню 

антимономопольного 

законодавства. 

7. Система конкурентного 

законодавства Європейського 

Союзу. 

Лекція − 2 год.; 

Семінар − 2 
год.; 

С.р. – 4 год. 

Основна 

література: 
12,13,19 

Додаткова 

література: 

47-52; 

Електронні 

ресурси: 53,55 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

Котрольна 

робота 

5 

 
 

 

 

 

 

 
5 

 

Тема 6. Правові засади 

аудиторської діяльності  

1. Поняття та зміст аудиторської 

діяльності. 

2. Форми та зміст аудиторських 

послуг.  
3. Види аудиту. Суб'єкти 

аудиторської діяльності. 

4. Правове становище аудитора 

(аудиторської фірми). 

С.р. – 6 год. Основна 

література: 

21; 

Додаткова 

література: 

47, 52; 
Електронні 

ресурси: 53-55 

Виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 Всього за модуль 50 год.    

Змістовий модуль 2. Суб'єкти господарювання та загальні засади відповідальності 

учасників господарських відносин 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Тема 7. Суб'єкти 

господарського права. 

Суб'єкти господарювання  

1. Поняття та види суб'єктів 

господарського права. 
2. Утворення суб'єктів 

господарювання, їх державна 

реєстрація. 

3. Припинення діяльності 

суб'єкта господарювання. 

Лекція − 2 год.; 

Семінар − 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

11; 

Додаткова 

література: 

44-45 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

5 



 роботи. 

Тема 8. Правовий статус 

підприємств 
1. Поняття підприємства як 

організаційної форми 

господарювання.  

2. Види підприємств. 

Організаційно-правові форми 
підприємств. Організаційна 

структура підприємства. 

3.  Правове становище 

державних підприємств. 

4. Правове становище 

комунального унітарного 
підприємства. 

5. Поняття та види 

підприємств колективної 

власності.  

6. Правове становище 
приватних та інших підприємств. 

7. Інші види підприємств. 

Об’єднання підприємств. 

8.  

С.р. – 8 год. Основна 

література: 

2; 

Додаткова 

література: 

44-52; 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Самостійна 

робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(тезування, 

анотування, 

написання 

реферату, 

вирішення 

завдань). 

5 

Тема 9. Правовий статус 

господарських товариств та 

громадян як суб’єктів 

господарювання  

Поняття господарського 

товариства. 

2. Види господарських 

товариств. 
3. Майно та майнові права у 

господарському товаристві. 

4. Права і обов'язки 

учасників господарського 

товариства. 
5. Управління 

господарським товариством. 

6. Фізичні особи як суб’єкти 

підприємницької діяльності. 

 

С.р. – 8 год. Основна 

література: 

20; 

Додаткова 

література: 

37; 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

5 

Тема 10. Майнова основа 

господарювання  

1. Поняття та форми 

власності в економіці України. 

Право власності. 

2. Речові права у сфері 

господарювання: право 
власності, право господарського 

відання, право оперативного 

управління та інші. 

3. Майно у сфері 

господарювання: поняття, види, 
джерела формування. Підстави 

виникнення майнових прав та 

обов’язків суб’єкта 

Лекція – 2 год.; 
Семінар – 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

2,5; 

Додаткова 

література: 

44-52; 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



господарювання. 

4. Майновий стан та облік 

майна суб’єктів господарювання. 

 

Тема 11. Основні засади 

відповідальності за 

правопорушення у сфері 

господарювання 

1. Поняття, ознаки та 

принципи господарсько-правової 
відповідальності. 

2. Підстави та межі 

господарсько-правової 

відповідальності. 

3. Досудовий порядок 

реалізації господарсько-правової 
відповідальності. 

4. Відшкодування збитків у 

сфері господарювання. 

5. Штрафні та оперативно-

господарські санкції. 
6. Адміністративно-

господарські санкції. 

 

Лекція – 2 год.; 
Семінар – 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

2; 

Додаткова 

література: 

44-52; 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

 

5 

Тема 12. Правове регулювання 

відновлення 

платоспроможності боржника 

або визнання його банкрутом 

1. Поняття 

неплатоспроможності і 

банкрутства. Суб'єкти у 

відносинах банкрутства.  
2. Організаційно-правові 

питання запобігання 

банкрутству.  

3. Підстави для 

застосування банкрутства. 

4.  Провадження у справах 
про банкрутство.  

5. Ліквідаційна процедура. 

Мирова угода. 

 

Лекція – 2 год.; 

Семінар – 2 

год.; 

С.р. – 2 год. 

Основна 

література: 

4; 

Додаткова 

література: 

44-52; 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

 

5 

Тема 13. Загальні положення 

про господарські зобов'язання 

Тема 14. Правове регулювання 

господарсько-договірних 

відносин 

1. Поняття, види та підстави 

виникнення господарських 
зобов’язань.  

2. Виконання 

господарських зобов’язань, 

забезпечення виконання 

господарських зобов’язань.  

3. Підстави припинення 
господарських зобов’язань. 

4. Господарські договори: 

Лекція – 2 год.; 

Семінар – 2 
год.; 

С.р. – 11 год. 

Основна 

література: 

2,5; 

Додаткова 

література: 

27, 47-52; 

Електронні 

ресурси: 

53-55 

Усне 

опитування,  

навчальна 

дискусія, 

виконання 

завдань до 

самостійної 

роботи. 

 

Контрольна 

робота. 

5 

 
 

 

 

 

 
5 

 



поняття, види та порядок 

укладання. 

5. Зміст і форма 

господарського договору. 
7. Порядок укладання, 

зміни та розірвання 

господарських договорів. 

8. Поняття і значення 

міжнародних економічних 

договорів. 
 

Всього за модуль 55 год.    

Всього за навчальну 

дисципліну за 4 семестр  
105 год., з них: 

лекції – 18 год., 

семінари – 18 

год., с.р. – 69 

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 неточностями, 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 проектів 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. 

Зокрема, залік (диференційований залік) – форма підсумкового контролю, що 

передбачає оцінювання результатів навчання на підставі результатів 

поточного контролю. 

Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх 

компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль 

згідно п. 3.2. Порядку. 

 

Модуль 1.  Загальнотеоретичні основи господарської діяльності 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Усне опитування – до 25 балів. 

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

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 15 балів. 

 

Модуль 2. Суб'єкти господарювання та загальні засади відповідальності 

учасників господарських відносин  

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Усне опитування – до 35 балів. 

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

вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 20 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 залік або диференційний залік, 

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. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування 

освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового 

контролю якої є залік або диференційний залік 

 

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

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному 

режимі) 

до 25 

(включно) 
до 35 

(включно) 
до 60 

- тестування    

- письмова робота    

- усне опитування    

- тощо    

2. Індивідуальна робота здобувачів  до 10 

(включно) 

до 20 

(включно) 
до 30 

3. Контрольна робота  до 5 до 5 до 10 

 

4 Разом балів 40 60 100 

1 -участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи 

на конкурс; 

- тощо 

5 5 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). 

 

Тестування відбувається під час семінарського заняття по темі 1-2 «Господарське право 

та господарські правовідносини. Господарське законодавство України». 

 

Контрольна робота відбувається під час семінарського  заняття: 

Теми 5. Правові засади захисту економічної конкуренції; 

Теми 14. Правове регулювання господарсько-договірних відносин і полягає у підготовці 

письмової розгорнутої відповіді на запитання, що стосується змісту модуля, відповідно 1 

та 2. 

 

Таблиця 2 
Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

 

100-бальна 

система  

оцінка  

ЕСТS 

оцінка за національною системою 

екзамен залік 

90-100 A відмінно  

 82-89 B добре 



74-81 C зараховано 

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 : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с. 

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

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

144. 

3. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 

18.03.2004 р. №1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 6, Ст. 

56. 

4. Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18.10.2018 р.  

№2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. Ст. 74. 

5. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. 435-IV. 

Голос України. 2003. 12 березня. 

6. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2002. № 2947-III. Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. 17.03.2016. URL: http://zakon0.rada.gov.ua. 

7.  Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 2768-III. Офіційний веб-сайт Верховної 

Ради України. 17.03.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua. 

8. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. Відомості 

Верховної Ради України. № 2755-VI. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. 

9.   Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. 

Відомості Верховної Ради України. N 3480-ІV. 2006. № 31. Ст. 268. 

10.  Про державне регулювання ринку цінних паперів : Закон України від 

30.10.1996 р. Відомості Верховної Ради України. № 448/96-ВР. 1996. N51. Ст. 

292.  

11.  Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань : Закон України від 15.05.2003 р. Відомості 

Верховної Ради України. № 755-ІV. 2003. N 31-32. Ст. 263. 

12.  Про захист економічної конкуренції : Закон України від 23.02.2006 р. 

Відомості Верховної Ради України. № 3486-ІV. 2006. N3. Ст. 269.  
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	-  готувати проекти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
	ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ:
	Інтегральна
	ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування правових доктрин, принципів і правових Інститутів і характеризується комплекс...
	Загальні
	ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
	Фахові
	СК5. Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
	СК6. Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
	СК11 Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
	ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ:
	ПРН 2. Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.
	ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
	ПРН 13. Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
	ПРН 21. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
	4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік
	5. Ознаки курсу
	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 те...
	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.aspx
	8. Схема курсу
	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...
	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 проектів 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.
	Зокрема, залік (диференційований залік) – форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання результатів навчання на підставі результатів поточного контролю.
	Оцінювання результатів навчання після вивчення освітніх компонент/навчальних дисциплін (семестровий (підсумковий) контроль згідно п. 3.2. Порядку.
	Модуль 1.  Загальнотеоретичні основи господарської діяльності
	Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали
	Усне опитування – до 25 балів.
	Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 15 балів.
	Модуль 2. Суб'єкти господарювання та загальні засади відповідальності учасників господарських відносин
	Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали (1)
	Усне опитування – до 35 балів.
	Індивідуальна робота (тезування, анотування, написання реферату, ese, вирішення практичних завдань, тестів тощо) – до 20 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 залік або диференційний залік, здійснюється на основі оцінювання поточної успішності. Загальна...
	Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які здобувач може отримати для підвищення семестрової оцінки, не може перевищувати 10 балів.
	Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є залік або диференційний залік
	*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 (...
	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).
	Тестування відбувається під час семінарського заняття по темі 1-2 «Господарське право та господарські правовідносини. Господарське законодавство України».
	Контрольна робота відбувається під час семінарського  заняття:
	Теми 5. Правові засади захисту економічної конкуренції;
	Теми 14. Правове регулювання господарсько-договірних відносин і полягає у підготовці письмової розгорнутої відповіді на запитання, що стосується змісту модуля, відповідно 1 та 2.
	Таблиця 2
	Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС
	10.  Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація)
	Базова (основна) література:
	1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2013. 96 с.
	2. Господарський кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. №436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22, Ст. 144.
	3. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 р. №1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 6, Ст. 56.
	4. Кодекс України з процедур банкрутства : Закон України від 18.10.2018 р.  №2597-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. Ст. 74.
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	8. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. Відомості Верховної Ради України. № 2755-VI. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112.
	9.   Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. Відомості Верховної Ради України. N 3480-ІV. 2006. № 31. Ст. 268.
	10.  Про державне регулювання ринку цінних паперів : Закон України від 30.10.1996 р. Відомості Верховної Ради України. № 448/96-ВР. 1996. N51. Ст. 292.
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	18.  Про товарну біржу : Закон України від 10.12.1991 р. Відомості Верховної Ради України. № 1956-ХП. 1992. N 10. Ст. 139.
	19.  Про зерно та ринок зерна в Україні : Закон України від 12.05.2004 р. Відомості Верховної Ради України. N 1713-ІV. 2002. № 35. Ст. 258.
	20.  Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 01.06.2000 р. Відомості Верховної Ради України. №  222-VIII. 2000. № 36. Ст. 229.
	21.  Про Фонд державного майна України : Закон України від 9.12.2011 р. Відомості Верховної Ради України. № 4107-VІ. 2012. № 28. Ст. 311.
	22.  Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 р. Відомості Верховної Ради України. № 3659-XII. 1993. №  50. Ст. 472.
	23.  Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України від 06 лютого 2018 р. Відомості Верховної Ради України. № 2275-VIII. 2018. № 13. Ст. 69.
	24.  Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України від 21.12.2017 р. Відомості Верховної Ради України. № 2258-VIII. 2018. № 9. Ст. 50.
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	26.  Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні : наказ Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0128-98.
	27.  Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9. Вісник Верховного Суду України. 1996. № 2.
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	28.  Атаманова Ю. Є. Основні проблеми системного господарсько-правового регулювання відносин в інноваційній сфері : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. Xарків, 2009. 37 с.
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