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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Підприємницьке право» адаптована для 

викладання в якості міжфакультетської дисципліни за вибором студента у відповідності 

до Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна починаючи з 1 семестру 2021-2022 навчального року. 

Дисципліна може бути рекомендована для студентів економічних, технічних, юридичних  

та інших гуманітарних спеціальностей, які бажають опанувати законодавчу базу та 

отримати навики організації підприємницької діяльності. 

Крім того, в ОПП «Банківська справа та фінансовий консалтинг» від 2021 року 

передбачена можливість вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке право» в 

якості вибіркової дисципліни для здобувачів бакалаврського рівня. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Оволодіння понятійним апаратом, принципами та засадами правового регулювання 

підприємницької діяльності, договірних відносин, механізму державного регулювання 

підприємницької діяльності. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни - сформувати загальні і фахові 

компетентності: 

- ЗНК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- ЗНК6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

- ЗНК7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

- ЗНК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

- ЗНК10 Здатність працювати у команді;   

- ЗНК11 Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

- ЗНК12 Здатність працювати автономно; 

- ЗНК13 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

- ЗДК1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- ЗДК2 Здатність працювати в міжнародному контексті; 

- ЗДК3 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій 

ситуації; 

- СНК5 Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку; 

- СНК7 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність; 

- СНК10 Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

рішення; 

- СНК11 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку.  

1.3. Кількість кредитів – 3 кредити 
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1.4. Загальна кількість годин – 90 год. 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

за вибором 

Денна форма навчання  

Рік підготовки 

Починаючи з 2 року   

Семестр 

Осінній  

Лекції 

32 год.  

Самостійна робота 

58 год.  

 

1.6. Заплановані результати навчання.  

Здобувач вищої освіти: 

─  застосовує нормативно-правові акти в сфері підприємницької діяльності; 

─ приймає організаційно-правові рішення з питань провадження 

підприємництва; 

─  встановлює договірні відносини з метою досягнення цілей  

підприємницької діяльності; 

─ визначає  заходи правового характеру по забезпеченню 

зовнішньоекономічної діяльності; 

─ розробляє пропозиції, ідеї, рекомендації по функціонуванню 

підприємницької сфери. 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття підприємницького права та підприємницької діяльності 

Тема 2. Джерела підприємницького права 

Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності  

Тема 4. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Тема 5. Договори у підприємницькій діяльності 

Тема 6. Участь суб’єктів підприємницької 

діяльності у державних закупівлях 

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів (модулів) і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. 

Модуль 1. Інноваційне підприємництво та стартап екосистема. Проблема-

рішення та пошук бізнес-моделі 

Тема 1. Поняття підприємницького права та 

підприємницької діяльності 
12 4 - - - 8 

Тема 2. Джерела підприємницького права 12 6 - - - 8 

Тема 3. Суб’єкти підприємницької діяльності  12 2 - - - 8 

Тема 4. Державне регулювання підприємницької 

діяльності 
12 4 - - - 8 

Тема 5. Договори у підприємницькій діяльності 18 8 - - - 10 

Тема 6. Участь суб’єктів підприємницької 

діяльності у державних закупівлях 
12 4 - - - 8 

Тема 7. Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

12 4    8 

Усього годин 90 32 - -  58 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

Не передбачено 

 

 

  



 6 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 
Види, зміст самостійної роботи 

Кількість годин 

за денною 

формою навчання 

 

1 Тема 1. Місце підприємницького права в системі 

національного права. Співвідношення господарського 

права. 

Письмова завдання визначення місця підприємницького 

права в системі національного права. Оформлення 

порівняльної таблиці співвідношення господарського 

права і підприємницького права 

8 

2 Тема 2. Рішення Конституційного Суду України   

Провести аналіз і зробити систематизацію рішень КСУ в 

сфері підприємництва 

8 

3 Тема 3. Організаційно-правові форми підприємницької 

діяльності 

Створення проєкту підприємницької діяльності із 

визначенням організаційно-правових форм. 

8 

4 Тема 4. Регуляторна політика 

Надати загальну характеристику регуляторній політиці в 

Україні 

8 

5 Тема 5. Договори у галузі інтелектуальної власності 

Презентація «захист інтелектуальної власності в Україні і 

в світі» 

10 

6 Тема 6. Правове регулювання економічної 

конкуренції 

Визначити і деталізувати компетенцію органів державної 

влади в сфері економічної конкуренції. 

8 

7 Тема 7. Інвестиційна діяльність суб’єктів 

підприємницької діяльності 

Зробити наукову доповідь з питань інвестиційної 

діяльності. 

8 

 Разом  58 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено 

 

7. Методи навчання 

Вербальні (пояснення, лекція, бесіда, дискусія), наочні (мультимедійні презентації, 

навчальна і наукова література, дистанційний курс), методи проблемного навчання 

 

8. Методи контролю 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Підприємницьке 

право» - залік. 

2. Форми поточного контролю під час лекційних занять та результатів самостійної 

роботи: письмові завдання, доповіді, дискусії, есе, захист результатів виконання робіт,  

презентації, дискурс тощо. 

 

 

9. Схема нарахування балів 
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роботи  

 

 

Поточна робота Залікова 

робота 

Сума  

Лекція 

 

Самостійна 

робота 

Тема 1 1 4 60 100 

Тема 2 1 4 

Тема 3 1 4 

Тема 4 1 4 

Тема 5 1 9 

Тема 6 1 4 

Тема 7 1 4 

Максимально поточний 

контроль 
40 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Шкала оцінювання  

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності протягом 

семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

Оцінка «відмінно» -  завдання оформлене у повному обсязі, здобувач володіє 

необхідними знаннями і уміннями. Оформлення завдання вказує на знання нормативного 

матеріалу, правильне застосування необхідних норм, знань і умінь для вирішення 

проблеми, робота не містить істотних помилок. В роботі здобувач точно формулює думки 

і обґрунтовує їх послідовно, логічно викладає матеріал, виявляє вміння ілюструвати 

теоретичні знання, наводить приклади, аналізує, володіє літературною мовою, грамотно 

оформлює свою відповідь. 

Оцінка «добре» - робота здобувача збагачена необхідними теоретичними та 

практичними матеріалами, проте у засвоєнні навчального матеріалу мають місце незначні 

прогалини і окремі неточності. Робота викладена з розумінням матеріалу, правильно 

застосовані теоретичні положення, необхідні для відповіді, але у роботі є окремі помилки і 

незначні неточності. В завданні здобувач при викладенні матеріалу допускає деяку 

непослідовність, незначні неточності у формуванні думок. 

Оцінка «задовільно - зі змісту роботи очевидно, що знання з дисципліни носять 

розрізнений характер, недостатньо глибокі, а уміння аналізувати матеріал виявляється 

слабо. В роботі мають місце суттєві помилки, містяться істотні помилки. В виконаному 

завдані при викладенні матеріалу порушена послідовність і чіткість. 

Оцінка «незадовільно» ставиться, коли у роботі виявлено незнання значної 

частини теоретичного матеріалу з дисципліни, допущено помилки у формуванні 

визначень, спотворено їх зміст, але зі змісту роботи очевидно, що студент самостійно 
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працював над матеріалом, допущені істотні помилки, невірний зміст норм права. Завдання 

взагалі не виконано.  

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література 

 

1. Бевз С.І.Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. 

ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. - К.: ПП «Фірма «Гранмна», 2012. - 292 с. 

 

Допоміжна література 

1. Щербина В.С. Господарське право України: Підручник. − 6-тє вид., перероб. і доп./ 

Щербина В.С.  – К.: Юрінком Інтер, 2013.- 640 с. 

2. Конституція України// ВВР У. - 1996. - № 30. - Ст. 141. 

3.  Цивільний Кодекс України /Міністерство юстиції України. - К.: Юрінком Інтер, 

2003.- 464с. 

4.  Господарський Кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України: 

Офіційні тексти/міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –304с. 

 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Rada.gov.ua 

2. Ryder: Financial Crime in the 21st Century, Law and Policy, 2011, Edward Elgar; 

3. Edelbacher, Kratcoski, Theil: Financial Crimes, A Threat to Global Security, 2012, CRC 

Press Taylor & Francis Group; 

4. Michael S. Barr, Howell E. Jackson, and Margaret E. Tahyar. Financial Regulation: Law 

and Policy. Edition: Second. West Academic; 

5. DEAN, Janice. Ideal Type Organisations and Company Law in Europe. European 

Business Law Review. 23 (2012) No. 4: 461. 
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Додаток 1 

 

Додаток до робочої програми навчальної дисципліни «Підприємницьке 

право» 
 

 

Дію робочої програми продовжено: на 2022/2023 н. р. 
 

Заступник директора навчально-наукового інституту   «Каразінський 

банківський інститут» 
 

                                              Вядрова І.М. 
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

«29 » серпня 2022 р. 
 

Голова науково-методичної комісії навчально-наукового інституту 

«Каразінський банківський інститут»  

 

                                              Вядрова І.М. 
(підпис)                                                                   (прізвище, ініціали  
 

«26 » серпня 2022 р. 


