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2. Анотація до курсу

https://moodle.kpnu.edu.ua/enrol/index.php?id=1991



 По мірі розвитку виробничих потужностей і виробничих відносин суспільства, зміни умов організації й 

здійснення діяльності по виробництву продукції, робіт і послуг, що задовольняють потреби даного суспільства, 

адекватно повинні змінюватися і юридичні норми, що регулюють господарську діяльність. Це пояснюється тим, що 

безпосереднім об'єктом впливу цих норм є різноманітні суспільні відносини, що виникають у процесі господарської 

діяльності в різних сферах економіки, включаючи купівлю-продаж засобів виробництва, оренду виробничих 

комплексів, інвестиційні й інноваційні процеси, технічне переоснащення виробництва й відновлення його технологій, 

перевезення вантажів різними видами транспорту, зовнішньоекономічні зв'язки та інше. Правового регулювання 

потребує також ринкова інфраструктура, до складу якої включають банківську справу, обіг цінних паперів, захист 

економічної конкуренції, страхування комерційної діяльності та ін. 

Тому невід’ємним елементом вищої освіти стало знання дисципліни "Право: Підприємницьке право".  

Предметом дисципліни є система правових відносин щодо організації, здійснення підприємницької діяльності. 

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів з 

юридичною літературою та нормативними актами. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, 

семінарських. Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике 

значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі ці види занять розроблені 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчального процесу. 

 

2. Мета та цілі курсу 

 

Метою вивчення дисципліни "Право: Підприємницьке право" є формування у студентів системи знань у сфері 

регулювання правовідносин, пов’язаних з організацією та захистом підприємницької діяльності; охарактеризувати та 

систематизувати основні інститути механізму правового регулювання підприємницької діяльності; привити студентам 

глибокі теоретичні знання та вміння аналізувати діюче законодавство та використовувати отримані знання у 

практичній діяльності. 

У процесі вивчення дисципліни "Право: Підприємницьке право" студентами вирішуються такі завдання:  

• вивчення системи господарювання суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки;  



• ознайомлення з чинним українським законодавством стосовно змін, що постійно відбуваються у 

господарському праві;  

• удосконалення навичок роботи з нормативними актами;  

• застосування набутих знань у вирішенні практичних питань у сфері підприємницької діяльності.  

Вивчення дисципліни відбувається із застосуванням активних методів навчання: установчі лекції, семінарські 

заняття, індивідуальні консультації, а також самостійна робота з рекомендованою літературою.  

3. Формат курсу 
 

Стандартний очний  курс. 

4. Результати навчання 
 

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати:  

• понятійний апарат, що застосовується при правовому регулюванні підприємницької діяльності;  

• основні інститути механізму правового регулювання підприємницької діяльності;  

• порядок та сутність легалізації суб’єктів підприємницької діяльності;  

• загальні вимоги щодо порядку її здійснення;  

• правові форми підприємницької діяльності;  

• правові засади державного регулювання підприємницької діяльності;  

• механізм договірних відносин у підприємницької діяльності;  

• правила та порядок розрахунків у підприємницькій діяльності;  

• правові засади захисту прав учасників підприємницької діяльності та їх відповідальності.  

вміти:  

• застосовувати чинне законодавство, аналізувати його недоліки;  

• вирішувати проблемні ситуації;  

• надавати кваліфіковану допомогу господарюючим суб’єктам. 



5. Обсяг і ознаки курсу

Найменування показників Характеристика навчального курсу 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Освітня програма, спеціальність Готельно-ресторанна справа , 241 Готельно-

ресторанна справа 

Рік навчання/ рік викладання 2-й/ /2020

Семестр вивчення 4-й

нормативна/вибіркова нормативна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 кредити ЄКТС 

Загальний обсяг годин 120 год. 

Кількість годин навчальних занять 48 год. 

Лекційні заняття 26 год. 

Практичні заняття 22 год. 

Семінарські заняття 0 год. 

Лабораторні заняття 0 год. 

Самостійна та індивідуальна робота 72 год. 

Форма підсумкового контролю екзамен 

6. Пререквізити курсу

Дана дисципліна повʼязана з такими навчальними дисциплінами: «Правознавство», «Основи конституційного 

права». 



  

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загальновживаних програм і 

операційних систем. 

 

8.  Політики курсу 
 

Відвідування занять.  

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених курсом. За об’єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу.  

Література.  

Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких 

немає серед рекомендованих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема курсу 
 

 



Дата / 

кількість акад. 

год. 

Тема, план  Форма заняття 
Завдання, 

год 
Термін виконання 

4 лютого 2020р. 

2 год./  

11 лютого 2020р. 

1 год.  

Модуль І. Основні поняття 

підприємницької діяльності 

Тема 1. Поняття, система та 

джерела підприємницького 

права.  

1.1. Поняття, предмет та 
функції підприємницького 

права. 

1.2. Метод та система 

підприємницького права. 
1.3. Джерела 

підприємницького права. 

  

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

11 лютого 2020р. 

2 год./  

11 лютого 2020р. 

1 год.  

 

Тема 2. Підприємницька 

діяльність: поняття, ознаки  

та принципи. 

2.1  Поняття та ознаки 
підприємницької діяльності. 

2.2.  Принципи та види 

підприємницької діяльності. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

18 лютого 2020р.  

2 год./ 

18 лютого 2020р.  

2 год. 

 

Тема 3. Фізична особа – 

підприємець. 
3.1. Поняття та ознаки 

суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
3.2. Види суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  



Підприємницька 

правоздатність. 
3.3. Ознаки фізичних осіб-

підприємців як суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Вимоги до фізичної особи, що 
має намір стати підприємцем. 

3.4. Документи, що подаються 

для реєстрації фізичних осіб 
як суб’єктів підприємницької 

діяльності. Порядок державної 

реєстрації фізичної особи-
підприємця. 

3.5. Державна реєстрація 

припинення фізичної особи-

підприємця. 

25 лютого 2020р. 

2 год./  

25 лютого 2020р. 

2 год. 

Тема 4. Юридичні особи як 

суб’єкти підприємницької 

діяльності 

4.1. Юридичні особи: поняття, 

ознаки, види. 

4.2. Порядок створення та 
припинення юридичних осіб. 

4.3. Організаційно-правові 

форми юридичних осіб в 
Україні. 

4.4. Порядок державної 

реєстрації юридичних осіб. 

4.5. Підстави для відмови в 
реєстрації юридичної особи. 

4.6. Державна реєстрація 

припинення юридичної особи. 

Лекція/ практичне заняття питання 



3 березня 2020р. 

2 год./ 

3 березня 2020р. 

2 год. 

 

Тема 5.   Правове становище 

підприємств  
5.1. Поняття, ознаки та види 

підприємств за 

законодавством України. 

5.2. Порядок створення 
підприємств.  

5.3. Види та зміст установчих 

документів підприємств. 
5.4. Організаційна структура 

підприємства 

5.5. Правовий статус окремих 
видів підприємств – суб’єктів 

підприємницької діяльності: 

А. Державне унітарне 

підприємство 
Б. Комунальне унітарне 

підприємство  

В. Підприємства колективної 
власності  

Г.  Підприємства приватної 

власності. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Питання, доповіді  

10 березня 2020р. 

2 год./ 

10 березня 2020р. 

1 год. 

 

Тема 6. Господарські 

товариства як суб’єкти 

підприємницької діяльності. 
6.1. Господарські товариства: 

поняття та види  відповідно до 

законодавства України. 

6.2. Порядок створення та 
функціонування 

господарських товариств 

різних видів. 
6.3.  Особливості змісту 

установчих документів 

господарських товариств. 

 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  



17 березня 2020р. 

2 год./ 

10 березня 2020р. 

1 год. 

 

Тема 7. Організаційно-

правові форми об’єднань 

підприємств 

7.1. Поняття та види об’єднань 

підприємств. 

7.2. Організаційно-правові 
форми об’єднань підприємств. 

7.3. Управління об’єднаннями 

підприємств. 
7.4. Холдингові групи як вид 

господарських об’єднань, що 

не мають статусу юридичної 
особи. 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  

24 березня 2020р. 

2 год./ 

17 березня 2020р. 

2 год. 

 

Тема 8. Правовий режим 

майна суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

8.1. Поняття та види майна в 

підприємницькій діяльності. 
8.2. Цінні папери та 

інтелектуальна власність в 

підприємницькій діяльності. 

8.3. Джерела формування 
майна господарюючих 

суб’єктів  

8.4. Правовий режим майна 
суб’єктів господарювання. 

8.5. Особливості правового 

режиму державного майна у 

сфері господарювання. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  

31 березня 2020р. 

2 год./ 

24 березня 2020р. 

2 год. 

 

Тема 9. Господарські 

договори в підприємницькій 

діяльності. 

9.1. Поняття господарського 

зобов’язання та 

господарського договору. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Питання, доповіді  



9.2. Ознаки господарських 

договорів та види договорів у 
сфері підприємницької 

діяльності 

9.3. Зміст та форма 

господарських договорів 
9.4. Порядок укладання, зміни 

та розірвання господарських 

договорів. 

7, 14 квітня 2020р. 

4 год./ 

31 березня 2020р. 

2 год. 

 

Тема 10. Державне 

регулювання 

підприємницької діяльності 

 

10.1. Поняття та принципи 

державної регуляторної 
політики у сфері  

господарської діяльності. 

10.2. Поняття та засоби 
здійснення державного 

регулювання  підприємництва: 

А. Державне замовлення у 

сфері підприємництва;  
Б. Ліцензування, патентування 

та квотування певних видів  

господарської діяльності; 
В. Технічне регулювання 

підприємницької діяльності; 

Г. Державна підтримка 

суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

10.3. Державний контроль та 

нагляд за підприємницькою 
діяльністю. 

Лекція/ практичне заняття 

 

Тести, питання  



21 квітня 2020р. 

2 год./ 

7 квітня 2020р. 

2 год. 

 

Тема 11. Відповідальність за 

правопорушення у 

підприємницькій діяльності. 

 

11.1. Поняття, види та форми 

юридичної відповідальності у 
підприємницькому праві. 

11.2. Договірна 

відповідальність, 
відшкодування збитків. 

Підстави звільнення від 

відповідальності в договірних 
правовідносинах. 

11.3. Господарсько-правова 

відповідальність у сфері 

підприємницької діяльності. 
11.4. Адміністративна 

відповідальність у сфері 

підприємницької діяльності. 
11.5. Кримінальна 

відповідальність у сфері 

підприємницької діяльності. 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  

28 квітня 2020р. 

2 год./ 

14 квітня 2020р. 

2 год. 

 

Тема 12. Захист прав і 

законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

 

12.1. Способи захисту прав і 

законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
12.2. Форми захисту прав і 

законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
12.3. Нотаріальний захист 

прав та інтересів підприємців. 

12.4. Судовий захист прав 
суб’єктів підприємницької 

Лекція/ практичне заняття 

 

питання  



діяльності. 

12.5. Вирішення спорів між 
суб’єктами підприємницької 

діяльності третейськими 

судами. 

 

1. Бевз С.І. Підприємницьке право в схемах: Навч. посіб. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с. 

2. Бойко М.Д. Правове регулювання підприємництва в Україні: Навчально-практичний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 712 с. 

3. Бондар М.І. Інвестиційна діяльність: методика та організація обліку і контролю: монографія / М.І. Бондар. – Київ: КНЕУ, 2008. – 

256 с. 
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11. Система оцінювання та вимоги 
 

Обов’язкова присутність на лекційних заняттях, активність впродовж семестру, відвідування/відпрацювання усіх 

практичних занять, виконання інших видів робіт, передбачених навчальним планом з цієї дисципліни є допуском до 

складання екзамену. 

Перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу керівника курсу за наявності поважних причин. 
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