
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

  

Силабус дисципліни 

“ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” 

1. Профіль дисципліни 

 

 
 

Кафедра правознавства 

Освітній ступінь –  другий (магістерський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма: «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 4,0 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр –1/1 

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: професійний  

Мова викладання: українська 
 

 

2. Інформація про викладача  

Викладач (-і) Ляшенко Руслана Дмитрівна  

Профайл викладача (-ів) http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-

pravo/m-sklad-pravo/lyashenko-ruslana-dmitrivna 

 Контактна інформація  067-907-21-93, rus_lyashenko@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle  

Консультації Онлайн консультація через Viber щоденно з 15-00 до           

17-00 

 

3. Анотація до дисципліни  

Дисципліна “Правове регулювання господарської діяльності” є однією із профілюючих 

дисциплін та відіграє важливу роль у підготовці фахівців за спеціальністю 208 

«Агроінженерія»», а також надає широкі теоретичні знання і практичні навички, пов’язані 

із правовим статусом суб’єктів господарювання та правовим регулюванням господарської 

діяльності загалом.  

4. Мета та цілі дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Правове регулювання господарської 

діяльності» є ознайомлення студентів з основоположними відомостями з господарського 

законодавства, навчити застосовувати здобуті теоретичні знання в практичній роботі, а 

також аналізувати ситуації з господарських питань, що виникають у реальному житті, і 

правильно їх вирішувати. 

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/lyashenko-ruslana-dmitrivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekologichnij-fakultet/m-about-pravo/m-sklad-pravo/lyashenko-ruslana-dmitrivna
mailto:rus_lyashenko@ukr.net


5. Організація навчання 

5.1 Обсяг дисципліни 

Найменування  

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0  

Галузь знань 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

 

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

208 «Агроінженерія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й 1-й 

Індивідуальне завдання  

(доповідь) 
Семестр 

Загальна кількість  

годин − 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 36 год. 

самостійна робота 

студента – 84 год. 

Освітній ступінь: 

магістр 

14 год. 4 год. 

Практичні 

22 год. 6 год. 

Самостійна робота 

84 год. 110 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: 

залік 

 

 5.2. Формат дисципліни 

Для формування у здобувачів вищої освіти правового мислення на лекційних та 

практичних заняттях проводяться обговорення актуальних питань по даній дисципліні, 

експрес-опитування, аналіз та вирішення практичних ситуацій. 

Лекції та практичні заняття проводяться очно з можливим поєднання очного та 

дистанційного форматів викладання дисципліни (на платформі Moodle) під безпосереднім 

керівництвом викладача з використанням електронних дидактичних демонстраційних 

матеріалів (мультимедійні презентації, схеми тощо), що призначені для супроводу 

навчального процесу. 



Самостійна робота з використанням можливості мережі інтернет з наданням 

відповідних посилань на джерело інформації. Самостійна робота планується та 

організовується індивідуально кожним здобувачем, але він завжди може розраховувати на 

консультацію викладача. 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни  

№
 з

/п
 

Т
ем

а 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форм

а 

заочн

а 

форм

а 

МОДУЛЬ 1. Правове регулювання господарської діяльності. 

Змістовий модуль 1. Загальні положення правового регулювання господарської діяльності. 

1 Т1 Господарське законодавство та господарські правовідносини.  2 

2 Т2 Правове регулювання господарської діяльності суб’єктів 

господарювання. 
2  

3 Т3 Загальні положення щодо господарських зобов’язань. 2  

4 Т4 Господарські договори. 2  

5 Т5 Господарсько-правова відповідальність.  2 

6 Т6 Правові засади захисту економічної конкуренції. 2  

7 Т7 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 2  

8 Т8 Правове регулювання банківської діяльності. 2  

9 Т9 Правове регулювання біржової діяльності.   

10 Т10 Правове регулювання страхової діяльності. 2  

Разом за модуль 1: 14 4 

 

 

  



5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання дисципліни 
ПРИКЛАД: 

Участь у роботі впродовж семестру/залік– 60/40 

 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість 

балів за 

одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Лекції 2 4 8,0 

Практичні 

заняття 
2 3 6,0 

Самостійна 

робота 
5 3 15,0 

Модульна 

контрольна 

робота
* 

31,0 1 31,0 

Індивідуальні 

завдання 
- - - 

Разом: 11 60 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Здобувач вищої освіти допускається до підсумкового 

контролю за умови виконання завдань до практичних 

робіт. 

Критерії оцінювання 

Система оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів враховує види занять, які згідно з програмою 

навчальної дисципліни передбачають лекційні, 

лабораторні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у 

студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою. Відповідно контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, що здійснюється протягом семестру 

під час проведення лекційних, практичних занять і 

оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 

балів;); 

- підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у 

формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 

проводиться в таких формах: 

- активна робота на лекційних заняттях; 

- активна участь у виконанні практичних робіт; 

- активна участь у дискусії та презентації матеріалу на 



практичних заняттях; 

- експрес-опитування. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у 

формі заліку. Залік – форма оцінки підсумкового 

засвоєння студентами теоретичного та практичного 

матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що 

проводиться як контрольний захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань 

студентів.  

Оцінювання знань студента під час практичних занять 

проводиться за накопичувальною 100-бальною системою 

за такими критеріями: 

- розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології 

проблем, що розглядаються; 

- ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної 

дисципліни; 

- ознайомлення з рекомендованою літературою, а 

також із сучасною літературою з питань, що 

розглядаються; 

-  вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді 

практичних ситуацій, ситуативних задач, винесених на 

розгляд в аудиторії; 

- логіка, структура, стиль викладу матеріалу в 

письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення 

інформації та робити висновки.  

Максимально можливий бал за конкретним завданням 

ставиться за умови відповідності індивідуального 

завдання студента або його усної відповіді всім 

зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої 

складової знижує кількість балів. При оцінюванні 

індивідуальних завдань увага також приділяється якості, 

самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань 

викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо 

якась із вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної 

роботи студентів. 

Загальними критеріями, за якими здійснюється 

оцінювання позааудиторної самостійної роботи студентів, 

є: глибина і міцність знань, рівень мислення, вміння 

систематизувати знання за окремими темами, вміння 

робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним 

апаратом, навички і прийоми виконання практичних 

завдань, вміння знаходити необхідну інформацію, 

здійснювати її систематизацію та обробку, самореалізація 

на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль знань та компетентностей 

студентів з навчальної дисципліни здійснюється на 

підставі проведення заліку (тестів).  

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом 

програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків 

між окремими розділами, здатності творчого 



використання накопичених знань, вміння формулювати 

своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни 

тощо. В умовах реалізації компетентнісного підходу залік 

оцінює рівень засвоєння студентом компетентностей, що 

передбачені кваліфікаційними вимогами. 

Студент не може бути допущений до складання заліку, 

якщо кількість балів, одержаних за результатами 

перевірки успішності під час поточного та модульного 

контролю відповідно до змістового модуля впродовж 

семестру, в сумі не досягла 36 балів. Після екзаменаційної 

сесії декан факультету видає розпорядження про 

ліквідацію академічної заборгованості. У встановлений 

термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової/семестрової 

перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. 

Результат семестрового заліку оцінюється в балах 

(максимальна кількість – 40 балів, мінімальна кількість, 

що зараховується, – 24 бали) і проставляється у 

відповідній графі "Відомості обліку успішності".  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

розраховується з урахуванням балів, отриманих під час 

заліку, та балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах 

за семестр складає: "60 і більше балів – «задовільно»", "59 

і менше балів – «не задовільно»" та заноситься у 

"Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У 

випадку отримання менше 60 балів студент обов'язково 

складає залік після закінчення екзаменаційної сесії у 

встановлений деканом факультету термін.  

У випадку повторного отримання менше 60 балів 

декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає 

термін перескладання заліку, після чого приймається 

рішення відповідно до чинного законодавства. 

 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 

засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 

рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 

рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

  



6. Результати навчання 

РН 1. Володіти комплексом необхідних гуманітарних, природничо-наукових та 

професійних знань, достатніх для досягнення інших результатів навчання, визначених 

освітньою програмою. 

РН 3. Знати, розуміти і застосовувати норми законодавства, що стосуються професійної 

діяльності. 

РН 19. Забезпечувати охорону інтелектуальної власності. 
 

7. Пререквізити 

Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

студент повинен знати: 

– поняття та зміст системи господарського права та законодавства; 

– тенденції розвитку господарського права в умовах ринкової економіки; 

– сутність та види господарських відносин і господарської діяльності; 

– правове регулювання державного впливу на господарську діяльність; 

– юридичні засади обмеження монополізму й захисту від недобросовісної 

конкуренції; 

– загальну характеристику суб`єктів господарювання; 

– правовий статус окремих видів господарюючих суб’єктів; 

– правовий режим майна суб’єктів господарювання; 

– правове регулювання банкрутства; 

– специфіку господарських зобов’язань; 

– особливості господарських договорів; 

– специфіку регулювання господарських відносин в окремих галузях 

господарювання; 

– правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності; 

– засоби захисту прав суб’єктів господарювання; 

– особливості юридичної відповідальності за правопорушення у сфері 

господарювання; 

студент повинен вміти: 

– аналізувати законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні 

договори, акти застосування норм права, а також акти тлумачення норм права й 

локальні правові акти, що регулюють правовідносини у сфері господарювання; 

– використовувати теоретичні знання в юридичній практиці; 

– складати документи, необхідні для легітимації суб’єктів господарської діяльності; 

– визначати структуру майна суб’єктів господарської діяльності; 

– укладати господарські договори; 

– складати претензійну та позовну документацію знаходити необхідну юридичну та 

іншу літературу для поповнення своїх теоретичних знань; 

– обґрунтовувати законність і доцільність правових рішень, що приймаються у сфері 

регулювання господарських. 

 



8. Політики дисципліни 

 Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються дотримуватись таких 

положень: «Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату 

в ЖНАЕУ», «Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для 

призначення академічних стипендій» та розуміють, що за їх порушення несуть особисту 

відповідальність. 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться у аудиторіях. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

Основна 

Вінник О. М. Господарське право : навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доповн.]. К. : 

Правова єдність, 2009. 766 с. 

Господарське право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.К. Галянтич, С.М. 

Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін.  К. : МАУП, 2005.  424 с. 

Господарське право України : Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих 

закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін. ; За ред. В.М. 

Гайворонського та П. Жушмана.  Х. : Право, 2005.  384 с. 

Господарське право: [підручник]/ О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та 

ін.; За ред. О.П. Подцерковного. X.: Одіссей, 2010. 424 с. 

Господарський кодекс України : Науково-практичний коментар / За ред. Коссака В.М. - К. 

: Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010  672 с. 

Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право України : [підручник] К. : 

Кондор, 2009. 434 с. 

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України : 2-е вид., перероб. і 

допов. / За заг.ред. Г.Л. Знаменського, В.С. Щербини ; Кол.авт. : О.А. Беляневич, О.М. 

Вінник, В.С. Щербина та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2008. 720 с. 

Несинова С. В., Воронко В. С., Чебикіна Т. С. Господарське право України: [навч. посіб.] / 

За заг. ред. С. В. Несинової. К.: Центр учбової літератури, 2012. 564 с. 

Основи господарського права. За кредитно-модульною системою : [навч. посіб.] / [Корчак 

Н.М., Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. та ін.] ; за заг. ред. Жука Л.А. К. : Кондор, 2012. 

488 с. 

Щербина В.С. Господарське право : [підручник] / В.С. Щербина. 5- те вид., перероб. і 

допов. К. : Юрінком Інтер, 2012. 600 с. 
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Інформаційні ресурси 

Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на електронних 
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