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1. ПРН02. Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у контексті аналізованої проблеми і 

демонструвати власне бачення шляхів її 

розв’язання. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

ЗК15 

СК05 

СК06 

СК07 
СК08 

СК12 

СК13 

ДСК01 

2. ПРН06. Оцінювати недоліки і переваги 

аргументів, аналізуючи відому проблему. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК11 

СК01 

СК05 

СК06 

СК07 

СК08 

СК13 
СК14 

3 ПРН08. Використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного і 

всебічного встановлення певних обставин. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК03 

СК01 

СК05 

СК06 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

СК14 

ДСК01 

4 ПРН12. Доносити до респондента матеріал з 
певної проблематики доступно і зрозуміло. 

Обговорення під час 
занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 
заняття 

ІК 
ЗК03 

СК01 

СК05 

СК06 

СК07 

СК08 

СК12 

СК14 

5 ПРН18. Виявляти знання і розуміння основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та 

принципів функціонування національної 

правової системи. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

СК01 
СК05 

СК06 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 
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6 ПРН19. Демонструвати необхідні знання та 

розуміння сутності та змісту основних 

правових інститутів і норм фундаментальних 

галузей права. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

СК01 

СК05 

СК06 

СК07 
СК08 

ДСК03 

7 ПРН20. Пояснювати природу та зміст 

основних правових явищ і процесів. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

СК01 

СК05 

СК06 

СК07 

СК08 

СК13 

ДСК01 
ДСК02 

ДСК03 

8 ПРН22. Готувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового 

висновку, зробленого у різних правових 

ситуаціях. 

Обговорення під час 

занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК03 

СК12 

СК13 

СК15 

ДСК03 

9 ПРН23. Надавати консультації щодо можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у 

різних правових ситуаціях. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

СК05 
СК06 

СК07 

СК08 

СК14 

СК15 

ДСК03 

ДСК04 

10 ДПРН01. Знати механізм нормативної 

санкційності відносно правопорушень 

будівельного законодавства та нормативів 

містопланування. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК03 

ЗК11 

ЗК15 

СК08 

СК12 
СК13 

СК14 

ДСК02 

ДСК03 

ДСК04 
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11 ДПРН02. Знати правові механізми реалізації 

владних рішень органів державної влади та 

місцевого самоврядування у сфері 

містопланування та містобудування. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК11 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 
СК14 

СК15 

ДСК02 

ДСК03 

12 ДПРН03. Знати основи контрольно-наглядової 

діяльності компетентних органів у сфері 

будівництва. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

ЗК03 

ЗК15 

СК08 

СК12 

СК13 

СК14 

ДСК03 
ДСК04 

13 ДПРН04. Вміти супроводжувати договірну 

діяльність проектних та будівельних 

організацій в процесі формування і укладання 

підрядних договорів та договорів інвестування 

будівництва корпоративними та приватними 

інвесторами. 

Обговорення під 

час занять, есе, 

контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 

СК08 

СК12 

СК14 

СК15 

ДСК01 

ДСК02 

ДСК03 

ДСК04 

14 ДПРН05. Вміти забезпечувати претензійно-

позовну діяльність будівельних і 
девелоперських суб'єктів господарювання. 

Обговорення під 

час занять, есе, 
контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 
ЗК11 

СК05 

СК06 

СК07 

СК08 

СК12 

СК13 

СК14 

СК15 

ДСК01 

ДСК02 

15 ДПРН06. Знати систему правового супроводу 

отримання дозвільної документації та 
правового супроводу стадій спорудження і 

здачі у експлуатацію об’єктів будівництва.  

Обговорення під час 

занять, есе, 
контрольна робота 

Лекції, практичні 

заняття 

ІК 

ЗК02 
ЗК11 

СК08 

СК12 

СК14 

СК15 

ДСК02 

ДСК03 

ДСК04 
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14) Структура курсу: 

Сем. 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Лабораторні 

заняття, 

год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумко-

вого 

контролю 

ІV ден. 30 30  1 30 залік 

V ден. 22 22  1 46 іспит 

Сума годин: 180 

Загальна кількість кредитів ЕСТS  6 

Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного 

навантаження: 
104(3,47) 

 

17) Зміст курсу 

Лекції, практичні заняття: 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

Змістовий модуль 1. «Загальна частина: теорія господарського права » 

Тема 1. Предмет, метод і система господарського права 

Тема 2. Господарська діяльність як об'єкт правового регулювання 

Тема 3. Господарське законодавство як джерело господарського права 

Змістовий модуль 2. «Суб’єкти господарських правовідносин» 

Тема 4. Загальні положення про суб’єктів господарського права 

Тема 5. Створення суб’єктів господарювання 

Тема 6. Припинення діяльності суб’єктів господарювання 

Тема 7. Правове становище підприємств 

Тема 8. Правове становище господарських товариств та виробничих кооперативів.  
Тема 9. Правове становище об’єднань підприємств 

Змістовий модуль 3. «Майнова основа господарювання. Господарські договори. Відповідальність у 

господарсько-правових відносинах» 

Тема 10. Правовий режим майна суб’єктів господарювання 

Тема 11. Господарські договори 

Тема 12. Особливості окремих видів господарських договорів 

Тема 13. Відповідальність у господарських правовідносинах 

Тема 14. Санкції за господарські правопорушення 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  МІСТОБУДУВАННЯ 

Змістовий модуль 4. «Теоретичні основи містобудівної діяльності» 

Тема 12. Правове регулювання містобудівної діяльності 

Тема 13. Правове забезпечення державної політики у сфері містобудування 

Змістовий модуль 5. «Господарсько-правові засоби оптимізації капітального будівництва у сучасній 

Україні та захист економічної конкуренції». 

Тема 14. Правове регулювання капітального будівництва 

Тема 15. Правові засади захисту економічної конкуренції у сфері містобудування 

Змістовий модуль 6. «Господарсько-правові засоби оптимізації транспортної, страхової та аудиторської 

діяльності у сфері містобудування. Охорона культурної спадщини» 

Тема 16. Правове регулювання транспортної діяльності 

Тема 17. Правове регулювання страхової діяльності у сфері містобудування. Страхові договори у сфері 

містобудування. 

Тема 18. Правові засади аудиторської діяльності  у сфері містобудування 

Тема 19. Правова охорона культурної спадщини 

Тема 20. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері містобудування 

 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота: 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА 

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Формат індивідуального завдання:  

- участь студентів у наукових конференціях, круглих столах та конкурсах за тематикою 

дисципліни за домовленістю з викладачем; 

- зйомка відеоролика за тематикою дисципліни; 
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- створення сторінки за тематикою дисципліни у соціальних мережах; 

- написання та захист реферату. 

 

Участь студентів у наукових конференціях, круглих столах та конкурсах за тематикою 

дисципліни за домовленістю з викладачем 

Сучасні умови господарювання ставлять нові завдання до підготовки фахівців юридичного спрямування. 

Випускники спеціальності «Право»  мають вільно орієнтуватися в сучасному середовищі та своєчасно 

реагувати на поточні вимоги. В практичній діяльності їм знадобляться такі якості, як гнучкість та своєчасність 

прийняття рішень, вміння складати плани роботи, адаптовані до поточних умов, здатність відстоювати свою 

думку та доносити її до партнерів та опонентів. Цьому можна навчитися, беручи участь у студентських науково-
практичних заходах, метою яких є моделювання ряду завдань та розробка різних підходів до їх вирішення. 

Перш за все, для отримання досвіду публічних виступів та наукових дискусій студентам необхідно брати участь 

у міжнародних та всеукраїнських конференціях студентів та молодих вчених. Виступ на конференціях дозволяє 

студентам оприлюднити результати своїх досліджень широкому загалу, почути схвальні відгуки або 

конструктивну критику та побажання щодо подальших досліджень, отримати корисні поради для подальшого 

свого розвитку як вченого. Не менш важливим є участь у різного роду студентських конкурсах за професійним 

спрямуванням. 

 

Зйомка відеоролика за тематикою дисципліни. 

Тривалість відео має становити близько 5 хвилин, формати: mp4; перший кадр відеоролика повинен містити: 

П.І.Б. студента, назву ЗВО. При написанні сценарію до відео можна використовувати вимоги, що ставляться до 

написання реферату в тій мірі, в якій це буде доцільно. 
 

Створення сторінки за тематикою дисципліни 

у соціальних мережах 

Це новий формат виконання індивідуального завдання обумовлений тим, що станом на 2021 рік 

загальна кількість зареєстрованих користувачів у різних соціальних мережах нараховує близько 3,5 мільярди 

людей по всьому світу, це становить більше третини від загальної кількості населення планети. І ця цифра 

постійно збільшується. При цьому кожна людина в середньому, щодня проводить у соціальних мережах 6 годин 

42 хвилини. Отже, можемо зробити висновок, що основну частку свого вільного часу людина проводить 

спілкуючись з друзями або переглядаючи різного типу контент, навіть шукають інформацію, новини і інші 

необхідні дані переважно у соціальних мережах. Тому використання соціальних мереж відіграє неабияку роль у 

вивченні та популяризації дисципліни та навчального закладу, який забезпечує її вивчення. 
Для виконання цього виду роботи необхідно обрати будь-яку соціальну мережу, наприклад, фейсбук чи 

інстаграм та створити сторінку назва якої відповідатиме назві дисципліни. По кожній темі дисципліни слід 

створити пост, який супроводжуватиметься візуальним контентом, зокрема, картинкою, що відображатиме 

зміст теми та текстовим поясненням. За бажанням можна використовувати теги та смайли, що відповідатимуть 

обраній тематиці. Основною вимогою до такого завдання є те, що сторінка має бути відкритою та всі студенти 

групи мають підписатись на неї та висловлювати свої коментарі по зазначеній темі. 

 

Написання та захист реферату. 

Мета і завдання написання реферату 
Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих студентами в процесі їхвивчення 

дисципліни. 

Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування студентами основних положень з 
обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити 

узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму обраної 

тематики, мати прикладний характер та практичну спрямованість. 

Завданнями написання реферату є: 
- вивчення стану розробки обраної проблематики в літературі та публікаціях; 

- розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв’язання конкретних проблем; 

- вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосується теми реферату та їх 

аналітична обробка; 

- логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення матеріалів судової практики; 

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, 

визначеній темою реферату. 
Тема обирається студентом самостійно, виходячи із запропонованого переліку. Вона має базуватися на 

прагненні фахівців впровадити в практику власні пропозиції. 

Окрім запропонованих, студенти можуть самостійно визначати тему  реферату, враховуючи 

актуальність проблеми, попередньо узгодивши з викладачем. 
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При необхідності студенти можуть отримати консультативну-методичну допомогу викладача щодо 

остаточного формування теми реферату, його плану. Залучення джерел та літератури тощо. Оформивши 

реферат належним чином, студенти здають його для перевірки. 

Актуальність теми визначається і має базуватися на аналізі наукової літератури й практичної діяльності. 

Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що 

досліджується, з урахуванням сучасного розвитку сфери, теоретичних узагальнень, оперування об’єктивною та 

раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів зі своїх рішень і справ, доказових фактів тощо. 

Практична спрямованість. Тема реферату зорієнтовується на практику вирішення актуальних проблем 

діяльності. Теоретичний матеріал необхідно підкреслювати аналізом практичної діяльності.  

 

Структура 
Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим. 

Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: 

– вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення обраної теми реферату, 

визначені мета та завдання роботи); 

– основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому 

необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та 

практичної значущості; 

– висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного 

аналізу за проблематиком реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного 

аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу); 

– додатки* (такими можуть бути цільові документи, матеріали, що розкривають досвід роботи органів 
та підрозділів внутрішніх справ, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також 

таблиці, статистичні дані, діаграми, на які слухач посилається в тексті реферату тощо. Застереження: не слід 

давати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані. Такі документи мають 

бути вказані в списку використаних джерел); 

– словник базових та основних понять (глосарій)*; 

– список літератури (містить використані джерела та публікації). 

*ці складові не є обов’язковими і подаються за бажанням слухача. 

Вимоги до оформлення реферату 
Планування та стиль. 

Обсяг реферативної роботи має складати – 20-25 сторінок. До загального обсягу роботи не входять 

додатки, глосарій, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. 
Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації. Робота має бути акуратно написана від 

руки або надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути 

посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. 

Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 

297). 

Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий 

інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 

3 см, праве – 1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см). 

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої 

справи. 

Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно відтворювати у змісті. Загаловки 

розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових 
знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з належного відступу. 

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (стандартний відступ, 

визначений текстовими редакторами на ПК). 

Якщо заголовок складаєься з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Переніс слів у заголовках 

розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому 

виготовленні письмової роботи, повинна становити не менше двох рядків. 

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Титульний 

аркуш(додається) включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на 

титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами. 

При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи можуть бути два варіанти посилань 
на них. Перший – це посторінкові посилання (виноски): коли на сторінці цитується джерело, то внизу цієї 

сторінки під основним текстом наводиться бібліографічний опис літературного джерела і вказується сторінка. 

Другий – коли в разі посилання на літературне джерело у квадратних дужках вказується його порядковий номер 

у списку літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17]. 
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Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередгньо після 

прешого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторіні, де є посилання, їх 

подають на насупній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті. 

 

Критерії оцінювання рефератів 
Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв: 

1. План реферату має системно розкривати обрану тему. 

2. Зміст реферату має передбачати розкриття положень практичної діяльності за напрямом. 

3. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних висновків та конкретних пропозицій 

щодо покращення законодавства. 
4. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних нормативних і наукових джерел. 

 

Тематика індивідуальних завдань для студентів денної та контрольних робіт для студентів заочної форми 

навчання 

Тематика індивідуальних завдань 1-й семестр 

1. Господарська діяльність як об’єкт правового регулювання 

2. Загальна характеристика видів господарської діяльності в умовах воєнного стану 

3. Загальна характеристика державного регулювання господарської діяльності 

4. Загальні положення про суб’єктів господарського права 

5. Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація 

6. Припинення суб’єктів господарювання 

7. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання 
8. Правове становище державних підприємств 

9. Правове становище комунальних унітраних підприємств 

10. Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності 

11. Поняття та ознаки господарських товариств 

12. Правовий статус акціонерного товариства 

13. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю 

14. Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю 

15. Правовий статус повного товариства 

16. Правовий статус командитного товариства 

17. Правовий режим майна суб’єктів господарювання  

18. Правові засади приватизації державного та комунального майна 
19. Загальні положення про господарські зобов'язання 

20. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання 

21. Відповідальність у господарських правовідносинах 

 

Тематика індивідуальних завдань 2-й семестр 

1. Правове регулювання містобудівної діяльності 

2. Правове забезпечення державної політики у сфері містобудування 

3. Правове регулювання капітального будівництва 

4. Зарубіжний досвід організації державного регулювання капітального будівництва.  

5. Нормативно-правове регулювання договірних підрядних відносин у капітальному будівництві як засіб 

його непрямої державної підтримки.  

6. Правові засади захисту економічної конкуренції 
7. Історія виникнення і розвитку економічної конкуренції.  

8. Розвиток і становлення законодавства України про конкуренцію і монополії. Особливості конкурентних 

правовідносин.  

9. Принципи економічної конкуренції.  

10. Джерела конкурентногоз аконодавства.  

11. Місце і роль антимонопольних органів в системі органів виконавчої влади.  

12. Правове становище Антимонопольного комітету України. 

13. Поняття та види транспортної діяльності.  

14. Державне регулювання діяльності транспорту.  

15. Правові основи діяльності автомобільного транспорту.  

16. Особливості договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом.  
17. Структура системи, склад та види перевезень залізничним транспортом.  

18. Поняття та склад міського електричного транспорту.  

19. Становлення та розвиток авіаційної діяльності.  

20. Поняття та система космічної діяльності.  
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21. Правове регулювання страхової діяльності у сфері містобудування 

22. Правові засади аудиторської діяльності  у сфері містобудування 

23. Правова охорона культурної спадщини в умовах воєнного стану 

24. Правові засади діяльності ринку ритуальних послуг 

25. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері містобудування 

  

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Поняття, особливості та види господарських відносин 

Методи господарського права 

Система господарського права 
Господарське право, як галузь права, наука та навчальна дисципліна 

Поняття та ознаки господарської діяльності 

Провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану 

Види господарської діяльності 

Загальна характеристика державного регулювання господарської діяльності 

Форми державного регулювання 

Методи державного регулювання 

Державне замовлення як засіб державного регулювання 

Поняття та ознаки господарського законодавства 

Система господарського законодавства 

Господарсько-правові норми: поняття, ознаки та види 

Напрями вдосконалення господарського законодавства 
Поняття та ознаки суб’єктів господарського права 

Класифікація суб’єктів господарського права 

Утворення суб’єктів господарювання, їх державна реєстрація 

Припинення суб’єктів господарювання 

Поняття підприємства як організаційної форми господарювання 

Види та організаційні форми підприємств 

Організаційна структура та управління підприємством 

Правове становище державних підприємств 

Правове становище комунальних унітраних підприємств 

Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності 

Правове становище приватних та інших підприємств 
Поняття та ознаки господарських товариств 

Види господарських товариств 

Правовий статус акціонерного товариства 

Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю 

Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю 

Правовий статус повного товариства 

Правовий статус командитного товариства 

Поняття об’єднань підприємств 

Види та організаційно-правові форми об’єднань підприємств 

Функції та компетенція об’єднань підприємств. 

Асоційовані підприємства. Холдингові компанії 

Громадянин у сфері господарювання 
Особливості правовго статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання 

Правовий режим майна суб’єктів господарювання  

Види майна суб’єктів господарювання та джерела його формування 

Право власності та похідні від нього права (право господарського відання, право оперативного управління) 

Корпоративні права 

Загальні положення про господарські зобов'язання 

Підстави виникнення господарських зобов'язань 

Майново-господарські зобов'язання 

Організаційно-господарські зобов'язання 

Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання 

Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання 
Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання 

Істотні умови господарського договору 

Загальний порядок укладання господарських договорів 

Особливості укладання попередніх договорів 
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Особливості укладання господарських договорів за державним замовленням 

Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових 

договорів 

Особливості укладання господарських договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах 

Укладання організаційно-господарських договорів 

Укладання господарських договорів за рішенням суду 

Порядок зміни та розірвання господарських договорів 

Поняття, види, підстави та функції господарсько-правової відповідальності 

Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності. 

Містобудівна діяльність як об’єкт юридичного регулювання.  
Сутність та способи правового регулювання суспільних відносин у сфері містобудівної діяльності.  

Міжнародний досвід юридичного регулювання містобудівної діяльності. 

Правові засади інституту планування територій.  

Правове забезпечення підготовчих, будівельних робіт та прийнятття в експлуатацію закінченого будівництвом 

об’єкта.  

Державне регулювання архітектурно-будівельного контролю та нагляду.  

Правове забезпечення участі громадськості в організації та здійсненні містобудівної діяльності. 

Правове регулювання капітального будівництва 

Розвиток будівельної галузі як напрям економічної політики держави.  

Зарубіжний досвід організації державного регулювання капітального будівництва.  

Нормативно-правове регулювання договірних підрядних відносин у капітальному будівництві як засіб його 

непрямої державної підтримки.  
Правові засади захисту економічної конкуренції 

Історія виникнення і розвитку економічної конкуренції.  

Розвиток і становлення законодавства України про конкуренцію і монополії. Особливості конкурентних 

правовідносин.  

Принципи економічної конкуренції.  

Джерела конкурентногоз аконодавства.  

Місце і роль антимонопольних органів в системі органів виконавчої влади.  

Правове становище Антимонопольного комітету України. 

Система антимонопольних органів. Правовий статус територіальних відділень Антимонопольного комітету 

України. 

Повноваження антимонопольних органів в сфері регулювання господарської діяльності.  
Поняття недобросовісної конкуренції.  

Поняття та види узгоджених дій.  

Поняття та види економічної концентрації.  

Поняття, види, класифікація антиконкурентних узгоджених дій.  

Поняття та види зловживань  монопольним (домінуючим) становищем на ринку.  

Поняття та види антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування, адміністративно-

господарського управління та контролю.  

Відповідальність суб’єктів господарювання за порушення конкурентного законодавства як самостійний підвид 

господарсько-правової відповідальності.  

Поняття та види транспортної діяльності.  

Державне регулювання діяльності транспорту.  

Поняття та види суб'єктів транспортної діяльності.  
Транспортні засоби як об'єкти майнових відносин.  

Поняття та склад автомобільного транспорту.  

Правові основи діяльності автомобільного транспорту.  

Особливості договору про перевезення вантажу автомобільним транспортом.  

Структура системи, склад та види перевезень залізничним транспортом.  

Поняття та склад міського електричного транспорту.  

Становлення та розвиток авіаційної діяльності.  

Поняття та система космічної діяльності.  

Правове регулювання страхової діяльності 

Виникнення та етапи розвитку страхування.  

Державне регулювання страхової діяльності в Україні.  
Поняття, правовий статус страхової компанії.  

Правові засади аудиторської діяльності   

Історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку аудиту.  

Міжнародні стандарти аудиту.  
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Поняття та порядок створення аудиторських фірм.  

Аудиторські послуги.  

Правова охорона культурної спадщини 

Правові засади діяльності ринку ритуальних послуг 

Договір як засіб правового регулювання ринку ритуальних послуг. 

Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері містобудування 

Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.  

Історія розвитку зовнішньоекономічного законодавства.  

Джерела правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Визначення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  
Система принципів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  

Визначення зовнішньоекономічного договору (контракту) у сфері містобудування. Правила укладення 

зовнішньоекономічного контракту. 

Конвенція ООН про договори  міжнародної купівлі-продажу товарів (Відень 1980 р.).  
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Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р. № 3528-IV// Відомості Верховної Ради 
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Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 08.02.1995 р. № 39/95-ВР// Відомості 
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136. Руда І. І.Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. 

наук : 08.00.03 / Руда Ірина Ігорівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2017. - 20 с  

137. Рушинець Ю. Т. Підстави та умови відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам / Ю. Т. 

Рушинець // Університетські наукові записки. - 2013. - № 4. - С. 341-347. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_4_43 

a. Сєрєбряк, С. В. Особливості становлення та розвитку законодавства України про порядок здійснення 

господарської діяльності в умовах воєнного стану. Вісник Луганського державного університету внутрішніх 

справ імені Е.О. Дідоренка, 2022. №3(99), 208-215. https://doi.org/10.33766/2524-0323.99.208-215 
138. Скрябіна Д. С. Механізми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України : автореф. 

дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 ; Класич. приват. ун-т.  Запоріжжя, 2014. 20 c 

139. Сороченко А. В. Корпоративні права та обов'язки: господарсько-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.04 ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.  Київ, 2015.  20 c   

140. Стукаленко О. В. Світовий досвід регулювання будівельної діяльності на прикладі США / О. В. 

Стукаленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2016. - Вип. 

2(2). - С. 112-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_2%282%29__28 

141. Ткачук Г. В. Щодо відшкодування збитків за порушення прав на торговельні марки / Г. В. Ткачук // 

Часопис Київського університету права. - 2018. - № 3. - С. 222-226. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_3_51 

142. Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв’язку із смертю наймача / Ю. 

Труфанова // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 8. - С. 13-16. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2015_8_4 

143. Труш І. В. Господарсько-правове забезпечення діяльності комунальних підприємств : автореф. дис. ... д-ра 

юрид. наук : 12.00.04; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж. Донецьк, 2013.  31 c 

144. Туркот О. А. Правовий захист акціонерних товариств від посягань на їх майно та органи управління : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04; Міжрегіон. акад. упр. персоналом.  Київ, 2015. 20 c. 

145. Чирич О.  Транснаціональні та офшорні компанії. Право України. 2009. 3. С.114-119. 

146. Швидка Т. І. Господарсько-правове забезпечення зростання конкурентоздатності національної економіки : 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. Харків, 2014.  20 c 

147. Шимко А. Р. Господарсько-правове забезпечення діяльності у сфері обігу металобрухту [Текст] : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. 20 с. 

148. Шишка Р. Б. Окремі аспекти господарсько-правової відповідальності. Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : 
Наук. пр. Нац. авіац. ун-ту.  2015.  № 1.  С. 129-133. 

149. Шишка Р. Б. Правовий режим космічних об'єктів. Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. авіац. 

ун-ту.  2015.  № 2.  С. 5-9. 

150. Шишка Р. Б. Складові життєвого циклу корпорації . Юрид. вісн. Повітр. і косм. право : Наук. пр. Нац. 

авіац. ун-ту. 2015. № 3. С. 134-138. 

151. Штим Т. Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних 



Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

Кафедра політичних наук і права 

 

Шифр 
спеціальності 

081 

«Право», 
«Будівельне та містобуівне право» 

Сторінка 
1 з 4 

товариствах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка.  Київ, 2015.  20 c. 

152. Шуба Б. В. Теоретико-правові засади вдосконалення господарського управління корпоративними 

відносинами : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. Київ, 2014.  32 c. 

153. Шульга С. В. Аудиторська діяльність в Україні в умовах євроінтеграції: теорія, методологія, організація : 

автореф. дис. ... / С.В. Шульга. - Київ, 2020 

154. Щербина В. С. Суб’єкти господарського права. К. : Юрінком Інтер, 2008.  264 с. 

155. Щербина В., Боднар Т. Договори в товаристві з обмеженою відповідальністю. Підприємництво, 

господарство і право. 2021. № 1. С.81-87 
156. Щербина В.С. Поняття та склад майна господарського призначення. Право і суспільство. 2020. № 1. С.194-

200 Режим доступу: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2020/1_2020/part_1/31.pdf 

157. Юлдашев С. О. Народовладдя і вдосконалення господарського законодавства [Електронний ресурс] / С. О. 

Юлдашев, О. Х. Юлдашев // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2020. - № 1. - С. 168-176. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2020_1_26 

158. Якубенко Ю. Л. Становлення аудиторської діяльності в Україні / Ю. Л. Якубенко // Науковий вісник 
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Інформаційні ресурси  

http://library.knuba.edu.ua/. Бібліотека КНУБА. 

www.rada.dov.ua. Сайт Верховної Ради України. 
http://org2.knuba.edu.ua/. Освітній сайт КНУБА. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/  Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського 

 
 

18) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 

 

ІV семестр (залік) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

ІЗ 
Підсумковий 

тест 

 

Сума М1 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

20 20 25 15 20 100 

V семестр (іспит) 

Поточне оцінювання та самостійна робота 

Іспит 

 

Сума М2 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

20 20 20 40 100 

 
19) Умови допуску до підсумкового контролю: 

1. Студент, який пропустив аудиторне заняття з поважних причин, має продемонструвати викладачу та надати 

до деканату ФУПП документ, який засвідчує ці причини. 

2. Студент, який пропустив лекційне заняття, повинен законспектувати зміст цього заняття та 

продемонструвати конспект викладачу до складання заліку, іспиту. 

3. Студент, який пропустив практичне заняття, повинен законспектувати джерела, які були визначені 

викладачем як обов’язкові для конспектування, та продемонструвати знання з пропущеної теми викладачу до 

складання заліку, іспиту. 
4. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

 

20) Політика щодо академічної доброчесності: 

1. Списування під час тестування та інших опитувань, які проводяться у письмовій формі, заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних девайсів). У разі виявлення фактів списування з боку студента він отримує інше 

завдання. У разі повторного виявлення призначається додаткове заняття для проходження тестування. 

2. Тексти індивідуальних завдань (в т.ч. у разі, коли вони виконуються у формі презентацій або в інших 

формах) перевіряються на плагіат. Для цілей захисту індивідуального завдання оригінальність тексту має 

складати не менше 70%. Виключення становлять випадки зарахування публікацій студентів у матеріалах 

наукових конференціях та інших наукових збірниках, які вже пройшли перевірку на плагіат. 
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23) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3854 

 

 

 


