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Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов язкова вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна
Семестр
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції годин
Практичні семінарські годин
Лабораторні годин
Самостійна робота годин
Тижневих годин для денної форми навчання
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю залік

Мета та завдання дисципліни 

Мета надання системи знань з підприємницького права України
формування навичок застосування правових знань при виникненні зміні та
припиненні підприємницьких правовідносин

Завдання вивчення основних понять і категорій підприємницького права
України виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості а
також неухильного дотримання та виконання нормативно правових актів що
регулюють підприємницькі відносини



Структура дисципліни

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числ

л п с лаб срс

Модуль
Змістовий модуль Загальна частина підприємницького права

Тема Поняття предмет метод система
та джерела підприємницького права
Тема Державна економічна політика та
державне регулювання господарської
діяльності
Тема Правові основи комерційної
підприємницької та некомерційної

господарської діяльності
Разом за змістовим модулем

Змістовий модуль Особлива частина підприємницького права
Тема Правове регулювання захисту
економічної конкуренції
Тема Поняття та легалізація суб єктів
господарського права
Тема Припинення діяльності суб єктів
господарського права
Тема Правове положення підприємств
Тема Правовий статус господарських
товариств
Тема Правове положення об єднань
підприємств
Разом за змістовим модулем
Усього годин

Теми семінарських практичних лабораторних занять

№ з п Вид та тема заняття Години
Семінар розгорнута бесіда
Поняття предмет метод система та джерела підприємницького
права
Семінар запитань і відповідей
Державна економічна політика та державне регулювання
господарської діяльності
Семінар дискусія
Правові основи комерційної підприємницької та некомерційної
господарської діяльності
Семінар з виконанням ситуативних задач
Правове регулювання захисту економічної конкуренції
Семінар розгорнута бесіда
Поняття та легалізація суб єктів господарського права
Семінар дискусія
Припинення діяльності суб єктів господарського права
Семінар з виконанням ситуативних задач
Правове положення підприємств
Семінар з виконанням ситуативних задач
Правовий статус господарських товариств
Семінар запитань і відповідей
Правове положення об єднань підприємств



Індивідуальні завдання

Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
Підготовка рефератів доповідей статей за обраною темою
Добір статистичної інформації підготовка аналітичних довідок
Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських всеукраїн

ських та міжнародних семінарах та конференціях



Обсяги зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль Загальна частина трудового права

Семінар
розгорнута бесіда
Поняття предмет
метод система та

джерела
підприємницького

права

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття
підприємницького права предмет підприємницького
права метод підприємницького права система
підприємницького права джерела підприємницького
права України
Джерела

Самотестування
Підготовка до теоретичних питань

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування

Семінар запитань і
відповідей
Державна

економічна
політика та
державне

регулювання
господарської

діяльності

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань форми реалізації
державою економічної політики засоби державного
регулювання господарської діяльності державна
служба України з питань регуляторної політики і
розвитку підприємництва її структура та функції
особливості управління господарською діяльністю у
державному та комунальному секторі економіки

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування
фронтальне та
індивідуальне
опитування

понятійний диктант
розв язання ситуаційних

завдань

Семінар дискусія
Правові основи

комерційної
підприємницької
та некомерційної

господарської
діяльності

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань підприємництво як
вид господарської діяльності його ознаки види та
принципи державні гарантії і державна підтримка
підприємницької діяльності правове регулювання
малого та середнього підприємництва основні
напрямки і форми його державної підтримки
некомерційна господарська діяльність
Джерело

Самотестування
Вирішення індивідуальних завдань

Тестування
дискусія

фронтальне та
індивідуальне
опитування

понятійний диктант

Змістовий модуль Особлива частина трудового права

Семінар з
виконанням

ситуативних задач
Правове

регулювання
захисту

економічної
конкуренції

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань законодавство про
захист економічної конкуренції правове положення
Антимонопольного комітету його задачі та функції
контроль за конкуренцією суб єктів господарства
відповідальність за порушення законодавства про
захист економічної конкуренції розгляд справ про
порушення законодавства про захист економічної
конкуренції
Джерело

Самотестування

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття та види



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар
розгорнута бесіда

Поняття та
легалізація
суб єктів

господарського
права

суб єктів господарського права поняття легалізації
суб єктів господарського права правове регулювання
державної реєстрації суб єктів господарського права
правове регулювання ліцензування певних видів
господарської діяльності
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань

Семінар дискусія
Припинення
діяльності
суб єктів

господарського
права

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань припинення
юридичних осіб суб єктів господарської діяльності
реорганізація юридичної особи суб єкта
господарської діяльності порядок ліквідації юридичної
особи суб єкта господарської діяльності припинення
підприємницької діяльності фізичною особою
суб єктом підприємницької діяльності
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань

Семінар з
виконанням

ситуативних задач
Правове

положення
підприємств

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття та ознаки
підприємства як організаційної форми господарювання
види і організаційні форми підприємств організаційна
структура і управління підприємством правове
положення державних і комунальних підприємств
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань
перевірка зібраної

інформації

Семінар з
виконанням

ситуативних задач
Правовий статус
господарських

товариств

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття
господарських товариств та їх ознаки види
господарських товариств та їх характеристика права і
обов язки учасників господарських товариств
управління господарським товариством
Джерело

Самотестування
Вирішення ситуаційних задач

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування розв язання
практичних завдань
перевірка зібраної

інформації

Семінар запитань і
відповідей

Правове
положення
об єднань

підприємств

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань поняття
об єднання підприємств його функції та майнова
основа діяльності статус підприємства учасника
об єднання підприємств види і організаційні форми
об єднань підприємств управління об єднанням
підприємств асоційовані підприємства та холдингові
компанії
Джерело

Самотестування
Підготовка до понятійного диктанту

Тестування фронтальне
та індивідуальне

опитування понятійний
диктант



Вид та тема
занять

Кількість
годин

самостійної
роботи

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Результати навчання

Знання теоретичних основ підприємницького права а саме
Предмету підприємницького права методу підприємницького права системи
підприємницькогоправа джерел підприємницького права

Знання ключових аспектів державної економічної політики і державного регулювання
господарської діяльності форми реалізації державою економічної політики та її основні
напрями засоби державного регулювання господарської діяльності
Знання ключових положень комерційної підприємницької і некомерційної господарської
діяльності а також державних гарантій і державної підтримки підприємницької діяльності
Знання основних нормативно правових актів що регулюють захист економічної
конкуренції а також правове положення Антимонопольного комітету
Знання класифікації суб єктів господарського права їх легалізації державної реєстрації
ліцензування певних видів господарської діяльності а також патентування певних видів
господарської діяльності
Розуміння процедури припинення суб єктів господарського права юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців
Уміння побудови структуру та організації управління підприємством Знання особливостей
правового положення приватних комунальних і державних підприємств
Уміння процедури створення та державної реєстрації об єднань підприємств
Здатність розпізнавати особливості правового статусу благодійних та інших неприбуткових
організацій і кредитних спілок

Форми навчання
Лекції семінарські заняття самостійна робота підготовка презентацій

рефератів самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури

Методи оцінювання
Залік



Розподіл балів які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ рівень

сформованності компетентностей студента оцінюються на протязі семестру
балів

Вид роботи бали
№ теми

практичного
заняття

Тестові
завдання

Задачі
завдання

кейси тощо

Обговорення
теоретичних
питань теми

Індивідуальне
завдання ПМК Сума

балів

Модуль

Змістовий модуль

Тема

Тема
Тема
Разом за
змістовий
модуль

Змістовий модуль

Тема

Тема

Тема
Тема

Тема

Тема
Разом за
змістовий
модуль
Усього
модуль



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів отриманих за

результатами складання змістових модулів Оцінювання здійснюється за
допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни
модулю

Оцінка

бальна шкала Шкала Національна шкала
відмінно

добре

задовільно

незадовільно

Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій
Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Комплекти індивідуальних завдань
Навчальна та наукова література нормативні документи



Рекомендована література

Основна

Конституція України Відомості Верховної Ради України №
Ст
Кодекс законів про працю України К
Кодекс законів про працю України Кодекс законів про працю України з
постатейними матеріалами Відп ред В М Вакуленко О П Товстенко
К Юрінком Інтер с
Про зайнятість населення Закон України від березня із змінами
внесеними згідно із Законами України від грудня листопада

жовтня грудня лютого грудня
листопада Відомості Верховної Ради України

№ Ст № Ст № Ст № Ст
№ Ст № Ст № Ст

№ Ст
Про колективні договори і угоди Закон України від липня із
змінами внесеними Законом України від січня Відомості
Верховної Ради України № Ст
Про охорону праці Закон України від жовтня Відомості
Верховної Ради України № Ст
Про оплату праці Закон України від березня Відомості
Верховної Ради України № Ст
Про відпустки Закон України від листопада Відомості Верховної
Ради України № Ст
Про порядок вирішення колективних трудових спорів конфліктів Закон
України від березня Відомості Верховної Ради України
№ Ст

Допоміжна

Трудове право України Підручник За ред Н Б Болотіної Г І Чанишевої
е вид стер К Т во Знання КОО с
Болотіна Н Б Трудове право України Підручник те вид перероб і

доп К Знання с
Шульженко І В Трудове право навч посіб для студ всіх спец ден та заоч
форм навчання ін ту економіки і упр І В Шульженко М во освіти і науки
України Донец нац ун т економіки і торгівлі ім М Туган Барановського
Каф правових і загальнонаукових дисц Донецьк ДонНУЕТ с
Трудове право навч посіб для студ екон спец С В Дрожжина І В
Ширкова М во освіти і науки України Донец нац ун т економіки і торгівлі
ім М Туган Барановського Каф прав дисциплін Донецьк ДонНУЕТ

с
Терещенко О О Фінансова санація та банкрутство підприємств К
Шишка Р Б Инвестиционное право Украины Харьков Эспада

Інформаційні ресурси


