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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  3 

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування Обов’язкова  

Модулів – 1 

Спеціальність: 

241 «Готельно-

ресторанна справа» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 3-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 3 

Освітній ступінь 

бакалавр 

14 год.  

Практичні, семінарські 

 16 год.  

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

60 год.  

Індивідуальні завдання: 

 

 

 

 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –    50%; 

для заочної форми навчання –    
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Головною метою вивчення дисципліни «Підприємницьке право» є формування 

системи знань з правового регулювання підприємницької діяльності, організаційно–правових 

форм здійснення підприємництва. 

Завданням вивчення дисципліни «Підприємницьке право» є набуття таких 

компетентностей: 

інтегральної: 

– здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі 

навчання і в господарській діяльності готельного і ресторанного бізнесу, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю 

та невизначеністю умов  

спеціальних (фахових):  

– здатність володіти базовими поняттями, основами теорії і практики фахової підготовки, 

вміння їх застосовувати; 

–  здатність аналізувати тенденції розвитку індустрії гостинності та рекреаційного 

господарства; 

–  здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і потреб 

споживачів та забезпечувати його ефективність; 

–  здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері 

готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни; 

–  здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації на 

підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії (робота в команді); 

–  здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

–  здатність проектувати процес надання основних і додаткових послуг у підприємствах 

(закладах) готельно-ресторанного та рекреаційного господарства; 

–  здатність проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати 

необхідну нормативну документацію на напівфабрикати та готову кулінарну продукцію; 

–  здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням інноваційних 

технологій виробництва та обслуговування споживачів; 

–  здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, уміння 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів; 

–  здатність розробляти та формувати об'ємно-планувальні рішення підприємств (закладів) 

готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів; 

–  здатність оцінювати та забезпечувати якість продукції та послуг на підприємствах сфери 

гостинності; 

–  здатність розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

– здатність аналізувати розвиток готельно-ресторанного бізнесу з урахуванням сучасних 

тенденцій та напрямків виставкової діяльності в Україні та в світі, їх ролі у маркетинговій 

політиці цих підприємств. 

Програмними результатами вивчення дисципліни «Підприємницьке право» є:  

–  демонструвати розуміння і опрацювання ідеї і думок на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів; 

–  показувати володіння концептуальними знаннями теорії і практики організації 

готельного і ресторанного господарства;  

–  демонструвати самостійним навчанням освоювати нове, використовуючи здобуті 

знання; 

–  відображати соціальну значущість своєї професії, застосовувати принципи деонтології 

при виконанні професійних обов’язків; 
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–  демонструвати застосування фахових та фундаментальних знань у професійній 

діяльності; 

– показати використання організаторських навичок для планування роботи колективу; 

–  демонструвати володіння усною та письмовою діловою комунікацією державною та 

іноземною мовами для спілкування у професійній та соціально-культурній сферах, володіння 

фаховою термінологією іноземними мовами; 

–  демонструвати здатність до усвідомленого поповнення і розширення комунікативних 

навичок у професійній сфері впродовж життя; 

–  показати здатність розуміти та поважати представників інших культур, ефективно 

застосовуючи комунікаційні концепції; 

–  демонструвати уміння забезпечувати безпечність праці з дотриманням відповідних, 

організовувати проведення інструктажу працівників закладу (підприємства) з правил 

безпечної експлуатації торгово-технологічного обладнання, технологічного устаткування 

тощо; 

–  показати застосування інноваційних підходів до організації готельно-ресторанного 

бізнесу; 

–  демонструвати відповідальне ставлення до професійного самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку; 

–  демонструвати дотримання морально-етичних аспектів досліджень, інтелектуальної 

чесності, професійного кодексу поведінки; 

–  показати уміння на основі знань нормативно-правових актів, і які регулюють діяльність 

підприємств готельного, ресторанного і курортного господарства, аналізувати сучасні 

тенденції розвитку індустрії гостинності; 

–  демонструвати уміння організовувати та удосконалювати процес виробництва та 

реалізації продукції та послуг у закладах готельно-ресторанного господарства з урахуванням 

вимог і потреб споживачів; 

–  показати уміння організовувати ефективну взаємодію всіх підрозділів, цехів, дільниць 

та інших структур закладів санаторно-курортного, ресторанного та готельного господарства 

з дотриманням діючих нормативних документів; 

–  демонструвати уміння розробляти та затверджувати нові рецептури та технології 

виробництва страв і виробів, раціональних норма харчування з урахуванням запитів різних 

груп споживачів, ' фірмових, дієтичних страв і виробів за спеціальними формулами та | 

рецептурами; 

–  показати уміння проектувати технологічний процес виробництва продукції і складати 

необхідну нормативну документацію; 

–  демонструвати уміння розробляти пропозиції з впровадження інноваційних технологій 

виробництва та обслуговування споживачів з використанням різних автоматизованих систем 

у роботі підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарства, санаторно-

курортних закладів; 

–  показати уміння розробляти нормативну документацію на напівфабрикати та готову 

кулінарну продукцію; 

– демонструвати знання видів, призначення га сфери використання різних видів 

інженерного обладнання у ресторанному господарстві, санаторно - курортних закладах; 

–  показати уміння користуватись різними автоматизованими системами у роботі 

підприємств (закладів) готельного та ресторанного ! господарства, санаторно-курортних 

закладів; 

–  демонструвати уміння економічно обґрунтовувати технічне ! оснащення закладів 

готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів з урахуванням 

нормативної документації; 

–  показати уміння вирішувати питання раціонального використання просторових та 

матеріальних ресурсів; 

–  демонструвати уміння розробляти технологічні схеми діяльності підприємств (закладів) 
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готельного та ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів; 

–   демонструвати уміння формувати вихідні дані на проектування і підприємств 

готельного, ресторанного господарства, санаторно-курортних закладів; 

–  демонструвати уміння формувати та користуватись банком | технічних умов, стандартів, 

санітарно-гігієнічних вимог тощо, відстежувати зміни у них, на основі чого підтримувати 

високий рівень якості надання послуг; 

–  демонструвати уміння здійснювати контроль щодо дотримання { санітарно - гігієнічних 

вимог обслуговуючим персоналом; 

–  показати уміння здійснювати оперативний контроль за технікою обслуговування та за 

дотриманням правил торгівлі у закладах ; готельного та ресторанного господарства; 

–  демонструвати знання й уміння застосовувати правила створення та функціонування 

системи контролю якості продукції на підприємстві; 

–  показати уміння здійснювати розроблення короткострокових і , середньострокових 

планів діяльності підприємств (закладів) готельного та ресторанного господарств, санаторно-

курортних закладів; 

–  демонструвати уміння обгрунтовувати ціни на продукцію і/або , послуги; планувати 

обсяги виробництва та реалізації; 

–  показати уміння здійснювати планування потреби у ресурсах (матеріальних, 

фінансових, трудових) у підприємствах (закладах) готельного та ресторанного господарств, 

санаторно-курортних закладах; 

–  демонструвати уміння оцінювати конкурентоспроможність підприємств (закладів), 

продукції, послуг на основі стандартних методик.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

предмет підприємницького права, методи правового регулювання, суб’єктний 

склад підприємницьких відносин, законодавство в сфері підприємництва; 

       вміти: 
застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно–правових актів у 

практичній діяльності. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основні засади підприємницької діяльності. 

Тема 1. Загальна характеристика підприємницького права та підприємницького 

законодавства. 

Поняття підприємницького права і підприємницької діяльності. 

Місце підприємницького права у системі права. 

Підприємницьке законодавство. 

Тема 2. Державна підтримка та регулювання підприємницької діяльності. 

Роль держави в регулюванні підприємницької діяльності та в організації і 

забезпеченні функціонування державного сектору економіки. 

Державна регуляторна політика у сфері підприємницької діяльності. 

Засоби державного регулювання підприємницької діяльності.  

Тема 3. Правовий статус фізичних та юридичних осіб як суб’єктів підприємницького 

права. 

Загальна характеристика суб'єктів господарювання. 

Громадяни – підприємці як учасники підприємницьких правовідносин. 

Підприємства як учасники підприємницьких правовідносин. 

Тема.4. Організація та припинення підприємницької діяльності. 

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності. 

Ліцензування та патентування підприємницької діяльності. 



7 

 

 

Поняття та підстави припинення суб'єктів господарювання. 

Тема 5. Правове регулювання відносин власності в Україні. 

 Поняття та форми власності в Україні, їх економічний та юридичний зміст. 

 Правовий режим майна господарюючих суб’єктів. 

 Захист права власності господарюючих суб’єктів. 

 

Змістовий модуль 2. Правові засади державного регулювання, охорони та захисту 

підприємницької діяльності. 

 

Тема 6.  Підприємницько-договірні зобов’язання. Підприємницько-правова 

відповідальність. 

Підприємницькі зобов’язання. Підприємницький договір. 

Виконання та припинення підприємницьких зобов’язань. 

Підприємницько-правова відповідальність. 

Тема 7. Правове регулювання банкрутства. 

Основні поняття законодавства про банкрутство. Підстави для застосування 

банкрутства. 

Провадження у справах про банкрутство. Санація боржника. 

Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство. Мирова угода. 

Тема 8. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. 

Державний захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання. 

Досудове врегулювання господарських спорів. 

Вирішення спорів та виконання рішень. 

Тема 9. Правові основи банківської діяльності та кредитно -розрахункових 

відносин у сфері підприємництва. 

Місце і роль банків у системі ринкової інфраструктури.  

 Поняття та види кредиту, кредитний договір.  

Порядок та форми розрахунків у господарському обігу.  

Тема 10. Правові основи біржової діяльності в Україні.  

Поняття, юридичні ознаки та види бірж.  

Поняття і види біржових угод. 

 

Змістовий модуль 3. Окремі аспекти здійснення підприємницької діяльності. 

 

Тема 11. Правові  основи безпеки підприємницької діяльності.  

Правовий режим інформації з обмеженим доступом.  

Правопорушення та відповідальність у сфері відносин, пов'язаних з 

комерційною таємницею. 

Тема 12. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 

Загальна характеристика законодавства України про захист прав споживачів.  

 Правові гарантії забезпечення належної якості товарів.  

Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 - 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основні засади підприємницької діяльності. 
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Тема 1. Загальна характеристика 

підприємницького права та 

підприємницького законодавства. 

 

 1 2 - - 5 -  
 

 
 

 

 

 

 

Тема2.Державнапідтримка та 

регулюванняпідприємницькоїдіял

ьності. 

 1 1 - - 5 -     

 

Тема 3. Правовий статус 

фізичних та юридичних осіб як 

суб’єктів підприємницького 

права. 

 2 1 - - 5 -     

 

Тема.4. Організація та 

припинення підприємницької 

діяльності. 

 1 2 - - 5 -     

 

Тема 5. Правове регулювання 

відносин власності в Україні. 
 1 1 - - 5 -     

 

Разом за змістовим модулем 1  6 7 - - 25 -      

Змістовий модуль 2.Правові засади державного регулювання, охорони та захисту 

підприємницької діяльності. 

 
 

Тема 6.  Підприємницько-

договірні зобов’язання. 

Підприємницько-правова 

відповідальність. 

 1 2 - - 5  

  

  

 

 

 

 

Тема 7. Правове регулювання 

банкрутства. 

 1 1 - - 5    

 

 

 

Тема 8. Правовий захист прав 

і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 

 2 2 - - 5  

  

  

 

Тема 9. Правові основи 

банківської діяльності та 

кредитно-розрахункових 

відносин у сфері 

підприємництва. 

 1 1 - - 5    

 

 

Тема 10. Правові основи 

біржової діяльності в Україні.  
 1 1   5      

 

Разом за змістовим модулем 2  6 7 - - 25       

Змістовий модуль 3. Окремі аспекти здійснення підприємницької діяльності. 

Тема 11. Правові основи безпеки 

підприємницької діяльності. 
 1 1 - - 5      

 

Тема 12. Правові основи 

забезпечення якості продукції та 

захисту прав споживачів. 

 1 1   5      

 

Разом за змістовим модулем 3  2 2 - - 10       

ІНДЗ             

Усього годин  90 14 16 - - 60       

 

 

5. Теми семінарських занять 
№ 

з/п 
 

Назва теми Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика підприємницького права та 2  
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підприємницького законодавства. 

2 Тема2. Державна підтримка та регулювання підприємницької 

діяльності. 
1  

3 Тема 3. Правовий статус фізичних та юридичних осіб як суб’єктів 

підприємницького права. 
1  

4 Тема.4. Організація та припинення підприємницької діяльності. 2  

5 Тема 5. Правове регулювання відносин власності в Україні. 1  

6 Тема 6.  Підприємницько-договірні зобов’язання. Підприємницько-

правова відповідальність. 
2  

7 Тема 7. Правове регулювання банкрутства. 1  

8 Тема 8. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 
2  

9 Тема 9. Правові основи банківської діяльності та кредитно-

розрахункових відносин у сфері підприємництва. 
1  

10 Тема 10. Правові основи біржової діяльності в Україні. 1  

11 Тема 11. Правові основи безпеки підприємницької діяльності. 1  

12 Тема 12. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 
1  

 Разом 16  

 
 

 

6. Теми лабораторних занять 
Навчальним планом лабораторні заняття не передбачено. 

 

 

7. Самостійна робота 
Самостійне вивчення правознавства неможливе без використання літературних джерел. 

У наш час знайомство з літературою навіть із самого вузького питання становить нелегке й 

досить трудомістке завдання. Господарське право за період свого існування нагромадило 

величезну кількість літературних джерел - підручників і навчальних посібників, монографій 

та журнальних статей, публікацій. Тому раціональна організація вивчення літератури курсу 

особливо необхідна. 

Для ефективного використання літератури й виконання позааудиторної контрольної 

роботи варто вести конспект підручників. Конспектування інших літературних джерел має 

рекомендаційний характер. За підручником конспектуються лише ті питання, які через 

обмежене число лекцій та практичних занять не знайшли відбиття в лекційних конспектах й 

у зошитах для практичних занять. На лекціях і практичних заняттях розглядається найбільш 

складний матеріал, представлений у питаннях для самопідготовки, які наведені до кожної 

теми курсу. Усі інші питання, викладені в запропонованому підручнику конспектуються в 

зошиті для самостійних робіт. 

Треба ознайомитися спочатку з основною (підручниками й навчальними посібниками), 

а потім з прикладною (монографіями і статтями) літературою. При цьому важливо вивчити 

насамперед книги, а потім статті (у першу чергу останніх років видання) - вітчизняні й 

закордонні. 

Матеріал для конспектування доцільно оформляти в такій послідовності: 

1) назва вивченої теми курсу; 

2) конспект робіт з питань правознавства (з вказівкою назви й сторінок першоджерела); 

3) конспект вказаних вище питань підручника (виписують їхні заголовки і сторінки 

підручника); 

4) конспект(за вибором студента) інших літературних джерел з даної теми (при цьому 

вказують їхніх авторів, назву, рік і місце видання, сторінки). 
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7. Самостійна робота студента 

 

8. Методи навчання 
Сьогодні вже неможливо викладати дисципліни традиційно, коли у центрі навчального 

процесу знаходиться викладач, а студенти мовчки сприймають матеріал, слухають пояснення 

на лекціях або звітують на семінарських і практичних заняттях, виконують контрольні 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

 

 

денна 

форма 

 

 

заочна 

форма 

1 Тема 1. Загальна характеристика підприємницького права та 

підприємницького законодавства. 

1. Підготуватися до розв’язуванняситуаційнихзавдань. 
Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література 1-7,  ] 

5  

2 Тема2. Державна підтримка та регулювання підприємницької 

діяльності. 

1. Підготуватися до розв’язуванняситуаційнихзавдань. 
  Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література  1-7,] 

5  

3 Тема 3. Правовий статус фізичних та юридичних осіб як суб’єктів 

підприємницького права. 

1. Підготуватися до розв’язуванняситуаційних завдань. 
Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література  1-7,] 

5  

4 Тема.4. Організація та припинення підприємницької діяльності. 

1. Підготуватися до розв’язуванняситуаційнихзавдань 

   Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література 1-7,  ] 

5  

5 Тема 5. Правове регулювання відносин власності в Україні. 

1. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література  1-7,] 

5  

6 Тема 6.  Підприємницько-договірні зобов’язання. Підприємницько-

правова відповідальність. 

1. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

   Джерело: [zakon.rada.gov.ua базова література 1-7,  ] 

5  

7 Тема 7. Правове регулювання банкрутства. 

1. Підготуватися до розв’язування ситуаційних завдань 

Джерело:  [базова література 1-7,   допоміжна література 1-3]  

5  

8 Тема 8. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів 

господарювання. 
5  

9 Тема 9. Правові основи банківської діяльності та кредитно-розрахункових 

відносин у сфері підприємництва. 
5  

10 Тема 10. Правові основи біржової діяльності в Україні. 5  

11 Тема 11. Правові основи безпеки підприємницької діяльності. 5  

12 Тема 12. Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав 

споживачів. 
5  

 Разом  60  
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завдання, складають заліки, іспити, одержують оцінки за ті знання і навики, які набули у 

процесі навчання. 

Впровадження інтерактивних методик у викладання дисципліни дає змогу докорінно 

змінити ставлення до об'єктанавчання, перетворившийого на суб'єкт. Студент стає 

співавтором лекції, семінарського заняття тощо. Підхід до учня, який знаходиться у центрі 

процесу навчання, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до активності, на 

заохоченні до творчості.  

Даний метод навчання полягає насамперед у підвищенні навчально-виховної 

ефективності занять, і як наслідок - у значному зростанні рівня реалізації принципів 

свідомості, активності та якості знань, умінь і навичок, які набулиучні. У працях зарубіжних 

педагогів цей новий підхід має назву "навчання за методом участі", "кооперативне 

навчання", коли створюється можливість обговорення кожної проблеми, доведення, аргу-

ментування власного погляду. Це сприяє не лише глибшому розумінню навчального 

матеріалу, а й розвитку мислення та мовлення. Інтерактивне навчання у вищій школі 

передбачає докорінну зміну методичних стереотипів, які сформувалися у викладачів.  

При викладанні дисципліни «Підприємницьке право» використовуються наступні  

форми навчальної діяльності: фронтальна, парна, індивідуальна та групова.    

Найпоширенішою є групова форм, яка є формою організації навчання в малих групах 

студентів ,об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва 

викладачем і в співпраці з учнями. Викладач у груповій навчальній діяльності керує роботою 

кожного студента опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють 

діяльність студентів.Стосунки між викладачем та студентом набувають ознак співпраці, тому 

що педагог безпосередньо втручається у роботу груп тільки в тому разі, якщо в студентів 

виникає запитання і вони самі звертаються по допомогу до викладача.Це їхня спільна 

діяльність. Групова навчальна діяльність не ізолює студентів один від одного, а навпаки, дає 

змогу реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги й співпраці. Відомо, 

що студентам буває психологічно складно звертатися за поясненням до викладача і набагато 

простіше – до ровесників. 

При викладанні лекційного матеріалу обов’язковим є використання презентацій що є 

гарною наочністю для студентів та дозволяє краще засвоїти матеріал.  

 

9. Методи контролю 
Поточний модульний контроль передбачає наступне - студент, відповідно до 

затвердженої робочої навчальної програми з дисципліни, виконує певні види навчальної 

роботи (відповідь на семінарських заняттях, реферат, кросворд, тестові завдання тощо), 

передбачені в кожному змістовному модулі, і захищає їх результати у встановлені терміни.  

Оцінювання виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах за 

багатобальною та національною шкалою. При цьому можуть бути передбачені як 

заохочувальні так і “штрафні” бали (наприклад, за додержання встановлених термінів 

виконання різних видів навчальної роботи тощо). 

Виконаний вид навчальної роботи зараховується студенту, якщо він отримав 
необхідну кількість балів, встановлену для дисципліни. 

Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види виконаної навчальної 

роботи в межах даного модуля, становить поточну модульну рейтингову оцінку, яка 

заноситься до відомості модульного контролю. 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 



12 

 

 

 

Поточний (модульний) контроль 
Підсумко

вий 

контроль 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль 2 

 

Змістовий 

модуль 3 
30 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 МК1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК2 Т11 Т12 МК3   

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5   

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 
 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Машковська Л.В. Підприємницьке право. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів факультету менеджменту, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» / Л.В. 

Машковська– Умань: УНУС,2018. – 21с. 

2. Машковська Л.В.Підприємницьке право. Методичні вказівки до підготовки і проведення 

семінарських занять для студентів факультету менеджменту, спеціальність 241 «Готельно-

ресторанна справа»  / Л.В.Машковська – Умань: УНУС,2018. – 40 с. 

3. Машковська Л.В. Методичні вказівки  з курсу «Підприємницьке право» для студентів 

заочної форми навчання факультету менеджменту, спеціальність 241 «Готельно-ресторанна 

справа» / Л.В. Машковська, – Умань: УНУС,2018. – 26 с. 

 

 

 

 

 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
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1. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. / О.М.Вінни. - К.: Атіка, 2018. - 624 с. 

2. Гордієнко К.Д. Юридична служба на підприємстві. Типовіположення. Зразкидокументів. 

Судова практика. / К.Д.  Гордієнко - К.: КНТ, 2018. - 304 с. 

3. Крупка Ю. М., Гав'яз О. М. Правове регулювання некомерційної господарської 

діяльності: Навчальний посібник. / Ю. М. Крупка,  О. М. Гав'яз - К.: Атіка, 2016. - 184 с. 

4. Мандриковський М.М. Господарськезаконодавство: Навч. посібник. - 2-ге вид. / М.М.  

Мандриковський - Львів: ВидавництвоНаціональногоуніверситету 

"Львівськаполітехніка", 2016. - 172 с. 

5. Науково-практичнийкоментарГосподарського кодексу України / Кол.авт.: Г.Л. 

Знаменський, В.В. Хахулін, B.C. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: 

ЮрінкомІнтер, 2016. - 688 с. 

6. Рєзнікова В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навч. 

посібник. / В. В. Рєзнікова - К.: Центр учбової літератури, 2016 - 280 с. 

7. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навчальний посібник. /Саніахметова Н.О.-О.: 

А.С.К., 2017- 280 с 

8. Щербина В.С. Господарське право: підручник / B.C. Щербина. - 4-те вид., перероб. і 

допов. - К.: ЮрінкомІнтер, 2017. - 640 с. 

 

Допоміжна 
1. Конституція України: Закон України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. - № 30. – 141 с. 

2.  Господарський кодекс України: Закон України 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник 

України. – 2003. - № 11. – 462 с. 

3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. - № 11. – 461 с. 

4. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. - 2011. - № 13-14, № 15-16, № 17. – 112 с. 

5. Кодекс законів про працюУкраїни: Закон України від 10 грудня 1971 р. // 

ВідомостіВерховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р.  

6. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01 червня 

2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – 299 с. 

7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців» від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України.— 2003.- №31- 

32.- Ст. 263. 

8.  Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 р. // Офіційний вісник України.-2003.-№ 41.- Ст. 21 - 67. 

 

13. Інформаційні ресурси 

 
1.  Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://portal.rada.gov.ua. 

2.  Офіційний сайт Кабінету Міністрів України "Урядовий портал 

України". – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

3. Портал Лига Закон : ЗаконыУкраины, последниеновости 

Украины. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua/. 

4. Офіційний сайт Інституту проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого. – Режим 

доступу:http://www.legality.kiev.ua/. 
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