
АНОТАЦІЯ  

 

Навчальної дисципліни «Правове регулювання підприємницької 

діяльності» 

  

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

 

Курс: I (первий) 

 

Семестр: II (другий) 

 

Загальний обсяг дисципліни: 45 год. 1,5 кредитів EKTS 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни:  

Сформувати у студентів систему правових знань з питань державного 

регулювання підприємницької діяльності, спираючись на здобуті знання основ 

правознавства, основ цивільного права та галузевих і між галузевих правових 

дисциплін, а також ознайомити студентів з основними принципами та 

інститутами комерційного та господарського права, особливостями правового 

регулювання відносин, що складаються у ринковій економіці між 

уповноваженою і зобов’язальною особами.   

Основні завдання навчальної дисципліни 
- з’ясування основних принципів правового регулювання 

підприємницької діяльності 

- аналіз правових норм, що регулюють підприємницьку діяльність 

- вивчення порядку легалізації суб’єктів підприємництва. 

- застосування на практиці основних положень договірного права 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

  

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Поняття підприємницької діяльності 

2. Поняття  державного регулювання підприємницької діяльності 

3. Правове регулювання відносин власності 

4. Суб’єкти підприємницької діяльності 

5. Кредитно-розрахункові відносини у сфері підприємницької 

діяльності 



6. Правове регулювання біржової діяльності 

7. Правове регулювання оренди та лізингу 

8. Правове регулювання приватизації державного майна 

9. Правове регулювання  зовнішньоекономічної діяльності 

10. Антимонопольне регулювання підприємницької діяльності 

11. Банкрутство, як правовий механізм регулювання 

підприємницької діяльності 

12. Особливості державного забезпечення захисту прав споживачів   

13.   Стандартизація і сертифікація 

14. Відповідальність суб’єктів підприємництва 

 

У разі засвоєння освіти у здобувачів освіти будуть сформовані наступні 

компетентності : 

Загальні компетентності: -Знати норми законодавства 

-укладати договори  

-виконувати господарські 

забов’язання перед контрагентами 

-самостійні рішення практичних 

проблем, які виникають в результаті 

здійснення підприємницької 

діяльності 

-аналізувати юридичну 

відповідальнісь та правопорушення 

у сфері підприємництва 

 

Спеціальні предметні 

компетентності: 

- поняття та ознаки 

підприємницької діяльності; 

- суб’єктів підприємництва;  

- організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності 

- легалізацію суб'єктів 

підприємницької діяльності  

- підстави та порядок 

припинення діяльності 

суб’єктів підприємництва 

- підстави та межі 

відповідальності суб’єктів 

підприємницької діяльності.  

 



Результати навчання: - працювати з нормативними 

актами у сфері 

підприємництва;  

- застосовувати на практиці 

основні положення 

договірного права;  

- аналізувати правові норми, які 

регулюють підприємницьку 

діяльність. 

 

Форма підсумкового контролю: залік 


