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Опис навчальної дисципліни, її мета, ключові питання 

Значення дисципліни “Підприємницьке право” полягає у формуванні у студентів 
правих компетенцій (отриманні знань норм законодавства України, що регулює 
підприємницьку діяльність; здатностей розуміти норми чинного законодавства України, що 
регулює підприємницьку діяльність, та застосовувати їх до конкретних ситуацій в майбутній 
професійній і практичній діяльності та в повсякденному житті). 

Метою дисципліни “Підприємницьке право” є формування у студентів здатностей: 
 набуття знань норм чинного законодавства України, що регулює 

підприємницьку діяльність; 
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 розуміти норми чинного законодавства України, що регулює підприємницьку 
діяльність, та застосовувати їх до конкретних ситуацій в майбутній професійній та 
практичній діяльності. 

Основним завданням дисципліни “Підприємницьке право” є: засвоєння студентами 
комплексу знань про поняття, систему і роль підприємницького права в сучасних умовах, про 
основні принципи та інститути підприємницького права, набуття теоретичних знань і 
практичних навичок застосування норм законодавства України, що регулює підприємницьку 
діяльність, у процесі своєї професійної та практичної діяльності. 

Засвоєння матеріалу дисципліни “Підприємницьке право” допоможе студентам 
ефективніше розпочати свою підприємницьку діяльність (відкрити власну справу), 
правильно орієнтуватись в законодавстві України, що її регулює, проявляти підприємницьку 
ініціативу, юридично грамотно захищати свої права, реалізовувати свої здібності в умовах 
конкурентного суспільства. 

Дисципліна “Підприємницьке право” перебуває у певному зв'язку з кредитними 
модулями інших дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
студентів. Такими дисциплінами, зокрема, є: історія, філософія, логіка, економічна теорія 
(основи економіки), психологія, соціологія та ін. Ці дисципліни створюють загальну 
світоглядну та методологічну основу для сприйняття студентами дисципліни 
“Підприємницьке право”. 
 
Результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни “Підприємницьке право” студенти зможуть: 
1) знати: 

- систему законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, його 
термінологію; 

- сутність, специфіку, методи та принципи та види підприємницької діяльності; 
- статус, види та основні організаційно-правові форми суб’єктів 

підприємницької діяльності (фізичні особи-підприємці, юридичних осіб (господарські 
товариства, підприємства, їх об’єднання тощо)); 

- порядок і способи утворення та припинення суб’єктів підприємницької 
діяльності; 

- порядок, процедуру та особливості державної реєстрації створення та 
припинення суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб-підприємців та юридичних 
осіб), а також підстави та порядок внесення змін до відомостей про них; 

- порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері підприємницької 
діяльності (зокрема, проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності 
контролюючими органами тощо); 

- порядок ліцензування та отримання дозволів на здійснення видів 
підприємницької діяльності; 

- зміст своїх прав і свобод у сфері підприємницької діяльності, їх гарантій та 
способів захисту; 
2) уміти: 

- орієнтуватись у системі законодавства України, що регулює підприємницьку 
діяльність, та його застосовувати на практиці; 

- володіти основними поняттями підприємницького права; 
- самостійно використовувати набуті теоретичні знання з підприємницького 

права та знання чинного законодавства України, що регулює підприємницьку діяльність, для 
вирішення питань, що виникають у процесі своєї професійної та практичної діяльності; 

- моделювати способи реалізації свого права на підприємницьку діяльність та 
інших прав і свобод у сфері підприємницької діяльності; 

- виявляти порушення своїх прав та законних інтересів у сфері підприємницької 
діяльності в рішеннях, діях та бездіяльності органів державної влади в конкретних ситуаціях; 
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- ефективно захищати свої права та свободи у сфері підприємницької діяльності 
з органами державної влади, юридичними особами та іншими громадянами. 
 
Навчальні матеріали та ресурси 

Основна навчальна література: 
1. Боровиков А.М. Право в Україні: навчальний курс: [від теорії до практики]: Навч. 
посібник. – 3 видання. – Дніпро: Акцент ПП, 2019. – 596с. 
2. Довбиш В.А. Основи підприємницького права України (Загальна частина): Навч. 
посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2016. – 219с. (частина книги є в Інтернеті в форматі pdf) 
3. Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності. Кредитно-
модульний курс / Тягунова Н.М., Коросташов О.М., Спориш О.А., Іванов Ю.В. – К.: Центр 
учбової літератури, 2019. – 136с. (повний текст видання 2014 р. є в Інтернеті в форматах 
pdf та html посторінково) 
4. Карлін М.І., Строцюк Ю.В. Правові основи підприємницької діяльності: Конспект 
лекцій. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 108с. 
5. Корнєєв Ю.В. Підприємницьке право України: Навч. посіб. – К.: Центр учбової 
літератури, 2019. – 120с. 
6. Крамаренко А.О. Основи бізнес-законодавства: Навч. посібник для студентів. – Х.: 
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – 172с. 
7. Підприємницьке право: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни (навчальний посібник) [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. всіх 
спеціальностей / уклад.: Іщенко В.В. [Електронні текстові данні (1 файл: 959 Кбайт)]. – Київ: 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 129с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
8. Правові засади створення. діяльності та припинення юридичних осіб в Україні: Навч. 
посібник / [Ю.М. Юркевич, У.Б. Андрусів, О.Б. Верба та ін.] За ред. Ю.М. Юркевича. – 
Львів: ЛьвДУВС, 2019. – 412с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
9. Рабінович А.В. Підприємницьке право: Навч. посібник [для студентів галузі знань 
0304 ”Право” спеціальностей 7.03040101, 8.03040101 “Правознавство”]. – Львів: 
Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету, 2016. – 320с. 
10. Хомко Л.В., Кульгавець Х.Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: Навч. 
посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 424с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 

Додаткова навчальна література: 
1. Актуальні проблеми господарського права: Навч. посібник / [О.А. Беляневич, О.М. 
Вінник, В.О. Джуринський та ін.]; За заг. ред. В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 
528с. 
2. Апанасенко К.І. Державне регулювання та нагляд (контроль) у сфері господарської 
діяльності: Навч. посібник. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 276с. 
3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій (загальна частина). – К.: Видавництво 
Ліра-К, 2017. – 240с. 
4. Господарське право (загальна частина): Навч. посібник / [О.М. Обушенко, К.І. 
Чижмарь, Д.В. Журавльов та ін.]. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2014. – 352с. (повний текст є в 
Інтернеті в форматі pdf) 
5. Господарське право [Електронний ресурс]: Навч.-метод. посібник до вивчення 
навчальної дисципліни для студентів спеціальності 081 “Право” денної та заочної форми 
навчання / уклад. Г.О. Цирфа. – Електронні текстові дані (1 файл 503,02 Кбайт). – К.: КПІ ім. 
Ігоря Сікорського, 2018. – 163с. (повний текст див. URL: 
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29959) 
6. Господарське право України: Навч. посібник для підготовки до іспитів / Упоряд.: І.В. 
Татарчук, Т.Є. Дяків. – К.: Центр учбової літератури, 2019. – 208с. 
7. Господарське право України: Навч. посібник: у 2 ч. / За заг. ред. О.П. Гетманець, 
Ю.М. Жорнокруя, О.М. Шуміла. – К.: Хай-Тек Прес, 2013. – Ч. 1 [О.П. Гетманець, Ю.М. 
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Жорнокруй, О.М. Шуміло та ін.]. – 368с.; Ч. 2 [О.П. Гетманець, Ю.М. Жорнокруй, О.М. 
Шуміло та ін.]. – 400с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
8. Господарське право України: Підручник: у 2 ч. – 2-ге вид., зі змін. та випр. – Ч. 1 
[Андрєєва О.Б., Жорнокруй Ю.М., Гетманець О.П. та ін.]. – Х.: ХНУВС, 2016. – 324с.; Ч. 2. 
[Андрєєва О.Б., Гетманець О.П., Гришина І.І. та ін.]. – Х.: ХНУВС, 2016. – 368с. (повний 
текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
9. Господарське право: загальна частина: Навч. посіб. / [Резворович К.Р., Юнін О.С., 
Юніна М.П. та ін.]. – Дніпро: Видавець Біла К. О., 2019. – 262с. (повний текст є в Інтернеті 
в форматі pdf) 
10. Господарське право: Підручник / [О.П. Подцерковний, В.Г. Олюха, О.О. Квасніцька та 
ін.]; За ред. О.П. Подцерковного. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Одеса: Фенікс, 2018. – 616с. 
11. Дудник Л.М. Українське господарське право та господарське процесуальне право: 
[Курс лекцій:] Навч. посібник. – К.: Поліграфцентр “Геопринт”, 2015. – 569с. (повний текст 
є в Інтернеті в форматі html по главах) 
12. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. посібник. – 2-е вид., випр. і 
доповн. – К.: Кондор, 2006. – 368с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
13. Кобзар Т.С., Савєльєва М.О. Курс лекцій з навчальної дисципліни “Господарське 
право”. – Дніпро: Видавець Біла К.О., 2017. – 290с. (повний текст є в Інтернеті в форматі 
pdf) 
14. Козирєва О.В., Коляда Т.А. Господарське право: Навч. посіб. – Х.: Видавництво 
Іванченка І.С., 2019. – 126с. 
15. Конспект лекцій з дисципліни “Господарське право” для студентів спеціальностей 029 
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, 071 “Облік і оподаткування”, 073 
“Менеджмент”, 242 “Туризм” / Уклад. Г.П. Трегубенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 82с. (є 
в Інтернеті в форматі pdf) 
16. Конспект лекцій з дисципліни “Підприємницьке право” для студентів ІІ курсу денної 
форми навчання спеціальності “Менеджмент організації” / Уклад. А.Ю. Старченко. – Одеса: 
ОДЕУ, ротапринт, 2012. – 49с. (повний текст є в Інтернеті в форматі doc) 
17. Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Господарське право” [Для студ. юрид. фак.] 
/ Уклад. Смєсова В.Л. – Дніпро, 2016. – 123с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
18. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посібник. – К.: 
Юрінком Інтер, 2008. – 480с. 
19. Крупка Ю.М. Правові та організаційні основи підприємницької діяльності: Навч. 
посібник для дистанційного навчання. – 2-ге вид., випр. і доповн. / [За наук. ред. Н.Р. 
Малишевої]. – К.: Університет “Україна”, 2007. – 179с. 
20. Мілаш В.С. Господарське право: Навч. посібник для підготовки до іспитів. – 5-те вид., 
змін. – Х.: Право, 2018. – 338с. 
21. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / [Л.Ф. Винокурова, 
О.С. Горяєва, О.В. Клепікова та ін.]; За заг. ред. В.С. Щербини, Н.Б. Пацурії; [Спец. ред. В.С. 
Ковальський]. – К.: Юрінком Інтер, 2019. – 816с. 
22. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. [Станом на 5 
вересня 2017 р.] / [Баришніков А.Г., Боднарчук О.Г., Бошицький Ю.Л. та ін.]; За заг. ред. 
Грудницької С.М. – К.: “Центр учбової літератури”, 2017. – 496с. 
23. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. Станом на 02.09 
2019 р. / [Бабенко К.А., Банах С.В., Бобрик В.І. та ін.]; За заг. ред. Галунька В.В. – К.: 
Видавничий дім “Професіонал”, 2019. – 752с. 
24. Несинова С.В., Воронко В.С., Чебикіна Т.С. Господарське право України: Навч. 
посібник. / За заг. ред. С.В. Несинової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 564с. (повний 
текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
25. Ніколаєва Л.В., Старцев О.В. Підприємницьке право: Навч. посібник. / За ред. О.В. 
Старцева. – 2-ге вид., змінене. – К.: Істина, 2007. – 208с. 
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26. Остапенко О.Г. Конспект лекцій з дисципліни “Господарське законодавство“ для 
студентів специальності 6.030509 “Облік і аудит” всіх форм навчання. – Х.: ХНАДУ, 2015. – 
59с. (повний текст є в Інтернеті в форматі doc) 
27. Підприємницьке право: Підручник / [Ніколаєва Л.В., Іваненко Л.М., Кальчук Л.М. та 
ін.]; За ред. О.В. Старцева. – 3-є вид., перероб. і допов. – К.: Істина, 2007. – 600с. (повний 
текст 2-го видання 2005 р. є в Інтернеті в форматі html посторінково) 
28. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посібник / [Бошицький 
Ю.Л., Бевз С.І., Похиленко І.С. та ін.]; За заг. ред. С.І. Бевз. – К:. ПП “Фірма “Гранмна”, 2012. 
– 292с. (повний текст є в Інтернеті в форматах pdf та doc) 
29. Поліно Н.А. Конспект лекцій з дисципліни “Підприємницьке право” для студентів 
денної, заочної та екстернатної форми навчання факультету аграрної економіки ОКР 
“Бакалавр”. – К.: НУБіП, 2013. – 151с. (є в Інтернеті в форматі pdf) 
30. Правове регулювання господарської діяльності [Електронний ресурс]: Навч. посіб. / 
[В.В. Мачуський, Л.О. Кожура, Ю.В. Сагайдак та ін.]; За заг. ред. В.В. Мачуського. – К.: 
КНЕУ, 2015. – 152с. (повний текст див. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-
content/PRGD.pdf) 
31. Савіна Н.Б., Костюкевич А.М. Підприємницьке право: Навч. посібник [Європейська 
кредитно-трансферна система. Для студ. напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”]. – 
Рівне: НУВГП, 2011. – 153с. 
32. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібник. – 3-е вид., перероб. і доп. 
– К.: А.С.К., 2005. – 912с. 
33. Сергієнко В.В., Топоркова М.М. Підприємницьке право: Конспект лекцій. – Х.: Вид. 
ХНЕУ, 2008. – 304с. 
34. Трегубенко Г.П. Господарське право: Конспект лекцій для студентів спец. 
“Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”, “Облік і оподаткування”, “Менеджмент”, 
“Туризм”. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 82с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
35. Трегубенко Г.П. Господарське право: Навч. посібник. – Полтава: ПолтНТУ, 2018. – 
107с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
36. Чайковська В.В. Господарське право: Підручник. – Одеса: Фенікс, 2018. – 368с. 
(повний текст є в Інтернеті) 
37. Черкашин Д.К. Конспект лекцій з дисципліни “Господарське законодавство”. – К.: 
НУБіП, 2013. – 459с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 
38. Черкашин Д.К. Підприємницьке право: Курс лекцій. – Х., 2008. – 259с. 
39. Черкашин Д.К. Підприємницьке право: Навч. посібник. – Х.: ХНАУ, 2011. – 518с. 
40. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: 
Юрінком Інтер, 2013. – 640с. (повний текст є в Інтернеті в форматі pdf) 

Повні тексти частини книг, позначених в переліку, доступні у відкритому доступі в 
Інтернеті, інші ж наявні в читальних залах великих бібліотек. 

В рекомендованій навчальній літературі читати необхідно, насамперед, ті питання 
(теми), які потребують поглибленого, детального вивчення та ті, що виносяться на 
самостійне вивчення студентами, але при цьому враховувати рік видання книги та можливі 
зміни у законодавстві після її видання. Законодавство України зі змінами та доповненнями 
необхідно використовувати лише з бази “Законодавство України” на сайті Верховної Ради 
України (www.zakon.rada.gov.ua/laws) 

Інформаційні ресурси 
1. Верховний Суд: www.scourt.gov.ua 
2. Державна регуляторна служба України: www.dkrp.gov.ua 
3. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.court.gov.ua 
4. Законодавство України (на сайті Верховної Ради України): 
www.zakon.rada.gov.ua/laws 
5. Конституційний Суд України: www.ccu.gov.ua 
6. Міністерство юстиції України: www.minjust.gov.ua 
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7. Офіційний веб-портал Судова влада України: www.rsgs.court.gov.ua 
8. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України Урядовий портал: www.kmu.gov.ua 
9. Президент України: Офіційне Інтернет-представництво: www.president.gov.ua 
10. Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України: www.radakmu.org.ua 
11. Юридична система “НАУ”: www.nau.kiev.ua 
12. Юридичний портал Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН”: www.ligazakon.ua 
 
Політика навчальної дисципліни 
 
Відвідуваність і виконання завдань 

Відвідування лекцій є вкрай бажаним. Відвідування семінарів є обов’язковим. 
Бали за присутність на лекціях та за відвідування семінарських занять не 

нараховуються, але основна частина рейтингу студента формується шляхом відповідей на 
семінарських заняттях та активної участі у дискусії під час них. 

Якщо студент пропустив лекцію незалежно від причини, достатньо показати конспект 
пропущеної лекції викладачу. 

Якщо студент пропустив семінар незалежно від причини, його можна здати усно на 
консультації шляхом співбесіди з викладачем, за що нараховуються від 6 до 10 балів. 

Штрафні бали застосовуються у випадках: 
1) якщо студент не підготувався до семінарського заняття – 2 бали; 
2) здача кожного ситуаційного завдання після закінчення встановленого викладачем 
терміну – 2 бали. 

Сума штрафних балів за семестр не може перевищувати 10 балів. 
Заохочувальні бали застосовуються за: 

1) підготовку на семінарське заняття огляду наукових праць, законодавства або судової 
практики з проблем підприємницького права +5 балів; 
2) підготовку тез доповіді на наукову конференцію з проблем підприємницького права 
(за умови публікації тез) +10 балів. 

Сума заохочувальних балів за семестр не може перевищувати 10 балів. 
Під час відповіді на семінарі та під час контрольних заходів студентам не 

дозволяється користуватись жодними технічними засобами (мобільні телефони, планшети, 
ноутбуки тощо) та роздруківками текстів з Інтернету тощо. 

Під час відповіді на семінарі дозволяється використовувати лише власний конспект 
лекцій (не читаючи з нього). 
 
Форми роботи 

Лекційний матеріал викладається у систематизованій (реферативній) формі. Найбільш 
важливі положення лекції викладач дає студентам під запис. Приклади, пояснення та 
коментарі студенти занотовують за бажанням. 

Підготовка до семінарських занять включає в себе опрацювання студентом лекційного 
матеріалу, самостійно дослідити основну і додаткову літературу та відповідні законодавчі 
акти України. 

Семінари проводяться у формі опитування за матеріалом лекцій у форматі доповідей 
окремих студентів з конкретних питань, поєднаних з колективною дискусією та елементами 
брейнсторму (мозкового штурму). 

Заохочується, якщо на семінарських заняттях, крім зазначеної літератури та 
нормативних актів, студент використовує додаткові джерела та інші приклади, ніж наведені 
викладачем, висловлює свою думку з тих чи інших дискусійних (проблемних) питань, бере 
активну участь у дискусії на семінарі з кожного питання. 

Окремою формою контролю є вирішення ситуаційних завдань за окремими темами. 
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Ситуаційні завдання виконуються за варіантами (розподіл здійснює викладач) у 
письмовій формі. На початку необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, шифр групи та 
номер варіанту. Умови ситуаційні завдань мають бути скопійовані. 

Як вирішувати ситуаційне завдання? 
Послідовність дій студента при вирішенні ситуаційних завдань: 

1) Уважно прочитати умови ситуаційного завдання (звернути уваги на дати, строки, 
цифри і т.д.). 
2) Знайти в законодавстві України відповідний нормативний акт, який регулює вказані 
відносини, а в ньому – відповідну статтю (статті), яка (які) регулюють випадок, наведений у 
ситуаційному завданні. 
3) Порівняти дії учасників у ситуаційному завданні з нормами (правилами) 
законодавства, які регулюють цю ситуацію (відповідають чи не відповідають, якщо не 
відповідають, то повністю або частково). 
4) Дати чітку відповідь на всі поставлені в ситуаційному завданні питання, 
аргументувавши відповідь посиланням на відповідний пункт (частину) статті нормативного 
акту (закону, кодексу чи ін.). Можна посилатися також на керівні роз’яснення вищих 
судових органів України! 

Як правильно послатись на законодавство? 
Наприклад: 

а) згідно з п. 1ч. 2 ст. 12 Закону України “Про …” від … №…: “…” або 
б) відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 501 ЦК України: “…”. 

Не потрібно копіювати всю статтю нормативного акту (закону, кодексу чи ін.), якщо 
вона повністю не стосується цієї ситуації (можна лише відповідну частину, пункт, абзац). 

Обсяг вирішення ситуаційного завдання займає, як правило, до 2 сторінок. 
Ситуаційні завдання вирішувати з посиланнями лише на чинне законодавство 

України! Законодавство України зі змінами та доповненнями див. в базі Законодавство 
України на сайті Верховної Ради України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

Вирішення завдання без посилання на законодавство, а також у разі використання 
законодавства, що втратило чинність, або давно помінялося (старих редакцій кодексів, 
законів тощо), проектів нормативних актів, законодавства інших держав не зараховується! 

Домашня контрольна робота (далі – ДКР) передбачається для заочної форми навчання 
Розподіл студентів за варіантами ДКР здійснює викладач на установчій сесії. Зміна варіанту 
ДКР без дозволу викладача не допускається. ДКР, виконана з порушенням цієї вимоги (не за 
своїм варіантом), не буде зараховуватися. 

Кожен варіант ДКР включає в себе два теоретичні питання та три ситуаційних 
завдання, пов’язаних з ситуаціями, які найчастіше зустрічаються у практичній діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Виконуючи ДКР, студенту необхідно ретельно ознайомитись з відповідними 
положеннями теорії підприємницького права (підручників, навчальних посібників, 
монографій, статей у наукових та інших фахових виданнях тощо) та чинного законодавства 
України, керівними роз’ясненнями вищих судових органів України. 

Оцінюється незадовільно ДКР, що виконана лише на основі підручника (навчального 
посібника) та позбавлена елементів самостійності. Не допускається механічне переписування 
підручника, статей нормативних актів, забороняється плагіат, тобто списування з чужої 
роботи або копіювання матеріалів з Інтернет-ресурсів без посилання. 

Вирішення ситуаційних завдань повинно показати уміння студента застосовувати 
теоретичні знання з кредитного модуля “Підприємницьке право” на практиці. 

Вирішення кожного ситуаційного завдання передбачає чітку та аргументовану 
відповідь на поставлені в ній запитання, обґрунтування тієї чи іншої точки зору з 
посиланням на чинне законодавство України (Господарський кодекс України, закони 
України, підзаконні нормативно-правові акти тощо). Короткі, не аргументовані належним 
чином відповіді на запитання (навіть, якщо вони правильні), зараховуватися не будуть. 
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ДКР має набрана на комп’ютері в текстовому редакторі Word (.doc або .docx) обсягом 
не менше 20 сторінок друкованого тексту на стандартних аркушах А4 (орієнтація книжкова). 
В зазначений вище обсяг не включаються титульний аркуш та список використаних джерел. 

Титульний аркуш ДКР оформлюється у відповідності зі стандартними вимогами для 
індивідуальних завдань. Крім цього, на титульному аркуші необхідно вказати прізвище, ім’я, 
по батькові, шифр групи та номер варіанту. 

Перелік питань та умови ситуаційні завдань мають бути в ДКР. 
В роботі необхідно виділяти абзаци (1,25 см). Сторінки повинні бути 

пронумеровані та мати поля (по 1,5-2 см з кожного боку). 
Посилання в тексті ДКР роблять у квадратних дужках, причому перша цифра означає 

порядковий номер джерела у зазначеному списку використаних джерел, далі, після коми, 
пишеться маленька буква “с” з крапкою, далі – сторінка або сторінки, які цитуються, 
наприклад, [3, с. 269] або [5, с. 5-7]. Між останнім словом у реченні та посиланням має бути 
пробіл. У разі необхідності зробити посилання на те саме джерело більше одного разу його 
роблять за тими ж правилами з зазначенням того самого номера джерела зі списку, що й 
першого разу, разом зі сторінкою, або сторінками, які цитуються. Посилання в тексті на 
кілька джерел роблять згідно з їх переліком у квадратних дужках, наприклад, “... у працях [1-
7]...[1; 3; 8; 21;]…”. 

Наприкінці ДКР має бути Список використаних джерел. Він повинен містити в собі 
бібліографічний опис всіх реально використаних в процесі написання дисертації джерел. На 
кожне джерело, що включене до Списку використаних джерел, обов’язково має бути 
принаймні одне посилання. У список включають лише ті джерела, на які зроблено посилання 
в ній. Оформлюючи список, його умовно поділити на його дві частини: нормативні акти та 
спеціальну літературу (нумерація при цьому залишається наскрізною). До спеціальної 
літератури відносять монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Ці 
джерела розміщують у алфавітному порядку прізвищ перших авторів, а за їх відсутності – 
назв. 

На останній сторінці роздрукованої студент повинен поставити дату здачі ДКР і свій 
підпис. 
 
Оцінювання та контрольні заходи 

Денна форма навчання 
Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

1) роботу на семінарських заняттях; 
2) вирішення двох ситуаційних завдань. 

Робота на семінарських заняттях: 
Відповіді на семінарських заняттях по поточному лекційному матеріалу. 

Максимальна кількість балів за відповіді на семінарських заняттях дорівнює 40 балів. 
Критерії оцінювання за відповіді на семінарських заняттях: 
18 – 20 балів – відповідь повна, чітка, аргументована, лаконічна, по суті поставленого 

питання, з наведенням прикладів, підкріплена посиланнями на нормативно-правові акти 
України, або добре підготовлена, систематизовано викладена доповідь; висловлення 
студентом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі порушуються у питанні. 
Така відповідь свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення студента не 
лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою (нормативно-
правовими актами України, судовою практикою тощо), тобто студент повністю 
орієнтується в даному навчальному матеріалі та здатний робити самостійні висновки. 

15 – 17 балів – відповідь по суті поставленого питання, але не зовсім повна або не 
достатньо чітка, має недоліки щодо об’єму необхідного навчального матеріалу, певні 
неточності, помилки, без наведення прикладів, без посилань на нормативно-правові акти 
України, або доповідь з певними недоліками. Така відповідь свідчить про правильне 
розуміння суті питання, проте студент при підготовці до заняття користувався лише одним 
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джерелом (наприклад, лише конспектом лекцій) та не ознайомлювався з додатковими 
джерелами. 

12 – 14 балів – відповідь неповна (тобто не охоплює поставлене питання), 
непослідовна, поверхнева, нечітка, з суттєвими помилками, без наведення прикладів, без 
посилань на нормативно-правові акти України, або погано підготовлена доповідь зі 
значними недоліками. Така відповідь свідчить про поверхове розуміння студентом 
навчального матеріалу. 

0 балів – відсутність відповіді або повністю неправильна відповідь, що свідчить про 
повне незнання студентом навчального матеріалу. 

1.3. Участь у дискусії на семінарських заняттях. Ваговий бал – 1. Максимальна 
кількість балів за доповнення на семінарських заняттях дорівнює 40 балів. 

5 балів – студент приймав дуже активну участь у дискусії на семінарському занятті (5 
і більше правильних доповнень відповідей інших студентів). 

4 бали – студент приймав активну участь у дискусії на семінарському занятті (4 
правильні доповнення відповідей інших студентів). 

3 бали – студент приймав помірковану участь у дискусії на семінарському занятті (3 
правильні доповнення відповідей інших студентів). 

2 бали – студент приймав обмежену участь у дискусії на семінарському занятті (2 
правильні доповнення відповідей інших студентів). 

1 бал – студент приймав пасивну участь у дискусії на семінарському занятті (1 
правильне доповнення відповідей інших студентів). 

0 балів – студент не приймав участі у дискусії на семінарському занятті. 
Вирішення ситуаційних завдань: 
Максимальна кількість балів за виконання всіх ситуаційних завдань: 10 балів х 2 = 20 

балів. 
3.2. Критерії оцінювання вирішення кожного ситуаційного завдання: 
10 балів – повністю правильне вирішення ситуаційного завдання, з розкриттям всіх 

можливих варіантів вирішення (якщо такі є); повна, чітка та зрозуміла аргументація, 
логічно викладене розв’язання з відповідним обґрунтуванням; належне оформлення 
розв’язання ситуаційного завдання; повні та коректні посилання на положення чинних 
нормативно-правових актів та керівні роз’яснення вищих судових органів. 

9 балів – правильне вирішення ситуаційного завдання, але з незначними 
порушеннями логіки викладення розв’язання; незначні недоліки аргументації 
(обґрунтування); розкриття не всіх можливих варіантів (якщо такі є); недоліки оформлення 
розв’язання ситуаційного завдання; неповні або некоректні посилання на положення 
чинних нормативно-правових актів та керівні роз’яснення вищих судових органів. 

8 балів – в цілому правильне вирішення ситуаційного завдання, але з окремими 
помилками у висновках чи розв’язанні ситуаційного завдання, порушеннями логіки 
викладення розв’язання; частково правильна аргументація (обґрунтування); розкриття не 
всіх можливих варіантів (якщо такі є). 

7 балів – частково правильне вирішення ситуаційного завдання; суттєві помилки у 
розв’язанні, висновках або при викладенні відповідної аргументації (обґрунтування); 
відсутність обґрунтування більшості зроблених висновків; суттєві помилки при тлумаченні 
окремих законодавчих норм, використаних при вирішенні ситуаційного завдання; часткове 
використання при вирішенні застарілих редакцій або нечинних (тих, що втратили чинність) 
нормативно-правових актів. 

6 балів – неправильне вирішення ситуаційного завдання внаслідок неправильного 
тлумачення законодавчих норм; суттєві помилки у розв’язанні або при викладенні 
відповідної аргументації (обґрунтування); відсутність обґрунтування частини зроблених 
висновків; використаних при вирішенні ситуаційного завдання лише застарілих редакцій 
або нечинних (тих, що втратили чинність) нормативно-правових актів. 
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0 балів – неподання ситуаційного завдання; формулювання відповіді (висновків) без 
будь-яких посилань на чинні нормативно-правові акти, відсутність ситуаційного завдання; 
обґрунтування всіх висновків викладених у розв’язанні; використання при вирішенні лише 
застарілих редакцій або нечинних (тих, що втратили чинність) нормативно-правових актів. 

Відпрацювання пропущених семінарських занять на консультаціях. 
Бали нараховуються також за відпрацювання кожного пропущеного семінарського 

заняття, а також такого семінарського заняття, до якого студент не підготувався, шляхом 
співбесіди з викладачем по пропущеному матеріалу. 

Критерії оцінювання: 
9 – 10 балів – не менше 90% обсягу навчального матеріалу. 
7 – 8 балів – не менше 75%, обсягу навчального матеріалу. 
6 балів – не менше 60% обсягу навчального матеріалу. 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

RD = 40 + 40 + 20= 100 балів 
Терміни здачі ситуаційних завдань за окремими темами встановлює викладач (як правило, 
одночасно з проведенням семінару за даною темою після лекції по ній). 
встановлює викладач). 
№ 
з/п 

Контрольний захід оцінювання % 
Ваговий 
бал 

Кількість Всього 

1. Відповіді на семінарі 40 20 2 40 

2. 
Доповнення відповідей інших студентів 
в процесі дискусії на семінарі 

40 1 8 х 5 40 

3. Вирішення ситуаційних завдань 20 10 2 20 

 Всього 100 

Умови допуску до заліку: поточний рейтинг не менше 30 балів. 
Студенти, які набрали протягом семестру 60 і більше балів (RD ≥ 0,6 R) отримують 

залік так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу. 
Таблиця переведення рейтингової оцінки RD з кредитного модуля: 

RD Оцінка 
95 – 100 відмінно 
85 – 94 дуже добре 
75 – 84 добре 
65 – 74 задовільно 
60 – 64 достатньо 
40 – 59 незадовільно 
менше 30 не допущено 

Студенти, які набрали протягом семестру від 30 до 59 балів (0,3 R ≤ RD < 0,6 R) 
складають залік у формі співбесіди з викладачем. 

Якщо студент має бажання підвищити свою залікову оцінку, він складає залік на 
загальних підставах. Бали, зароблені протягом семестру, до балів за залік не додаються. 

Залік проводиться у формі усної відповіді на чотири питання. Максимальна кількість 
балів = 100 балів. 

Критерії оцінювання відповіді на кожне питання: 
23 – 25 балів – відповідь повна, чітка, аргументована, лаконічна, по суті поставленого 

питання, з наведенням прикладів, підкріплена посиланнями на нормативно-правові акти 
України, або добре підготовлена, систематизовано викладена доповідь; висловлення 
студентом власної позиції щодо дискусійних проблем, якщо такі порушуються у питанні. 
Така відповідь свідчить про глибоке розуміння суті питання, ознайомлення студента не 
лише з матеріалом лекцій, але й з підручником та додатковою літературою (нормативно-
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правовими актами України, судовою практикою тощо), тобто студент повністю 
орієнтується в даному навчальному матеріалі та здатний робити самостійні висновки. 

19 – 22 балів – відповідь по суті поставленого питання, але не зовсім повна або не 
достатньо чітка, має недоліки щодо об’єму необхідного навчального матеріалу, певні 
неточності, помилки, без наведення прикладів, без посилань на нормативно-правові акти 
України, або доповідь з певними недоліками. Така відповідь свідчить про правильне 
розуміння суті питання, проте студент при підготовці до заняття користувався лише одним 
джерелом (наприклад, лише конспектом лекцій) та не ознайомлювався з додатковими 
джерелами. 

15 – 18 балів – відповідь неповна (тобто не охоплює поставлене питання), 
непослідовна, поверхнева, нечітка, з суттєвими помилками, без наведення прикладів, без 
посилань на нормативно-правові акти України, або погано підготовлена доповідь зі 
значними недоліками. Така відповідь свідчить про поверхове розуміння студентом 
навчального матеріалу. 

0 балів – відсутність відповіді або повністю неправильна відповідь, що свідчить про 
повне незнання студентом навчального матеріалу. 

Можливе також проведення залікової контрольної роботи у формі комп’ютерного 
тестування на платформі дистанційного навчання “Сікорський” (www.sikorsky-
distance.org), яка включає 50 тестових завдань: 

Максимальна кількість балів за виконання всіх тестових завдань залікової 
контрольної роботи: 2 бали х 50 = 100 балів. 

Критерії оцінювання вирішення кожного тестового завдання залікової контрольної 
роботи: 

а) для завдань з 1 правильною відповіддю: 
2 бали – правильна відповідь; 
0 балів – неправильна відповідь. 
б) для завдань з 2 правильними відповідями: 
2 бали – повністю правильна відповідь (обрано лише 2 правильні варіанти); 
0,50 – 1,50 бала – частково правильна відповідь (обрано лише 1 правильний варіант з 

2-х варіанти або разом з правильним (правильними) варіантами відповіді обрано 
неправильний (неправильні)); 

0 балів – повністю неправильна відповідь (не обрано жодного правильного варіанту 
або кількість неправильних варіантів перевищує кількість правильних). 

Вся залікова контрольна робота оцінюється в 0 балів у разі її невиконання або якщо 
сума балів за неї менше 60,00 балів. 

Заочна форма навчання 
Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

3) виконання ДКР; 
4) відповідь на заліку. 

Домашня контрольна робота (ДКР): 
Ваговий бал теоретичних питань ДКР – 15 балів. 
Ваговий бал кожного ситуаційного завдання ДКР – 10 балів. 
Максимальна кількість балів за виконання всієї ДКР: 15 х 2 + 10 х 3 = 60 балів. 
Критерії оцінювання теоретичного питання: 
14 – 15 балів – повністю розкрита, чітка, викладена в певній логічній послідовності 

відповідь на задану тему, що свідчить про глибоке розуміння його змісту; творчий характер 
роботи; висловлення студентом власної позиції (з відповідним обґрунтуванням) щодо 
дискусійних проблем з відповідним обґрунтуванням та посиланнями на літературні 
(наукові, навчальні) джерела (не менше 4-5), нормативно-правові акти України та судову 
практику; текст запитання свідчить про детальне ознайомлення студента не лише з 
відповідними нормативно-правовими актами та матеріалом підручників, але й з 
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додатковою літературою та судовою практикою; коректне оформлення посилань 
відповідно до вимог. 

11 – 13 балів – зміст теми розкрито, але не зовсім повно або недостатньо чітко, що 
свідчить про правильне розуміння його змісту; текст свідчить про ознайомлення студента з 
матеріалом підручників та окремих додаткових джерел з посиланнями на літературні 
(наукові, навчальні) джерела та нормативно-правові акти України; неповне розкриття теми 
(відсутність окремих аспектів питання); наявні певні неточності у викладенні матеріалу; 
недостатньо чітка чи невдало обґрунтована власна позиція студента щодо дискусійних 
питань теми; певні недоліки в оформленні (недостатньо вдалий чи неповний план); 
недостатньо посилань на літературні (наукові, навчальні) джерела (2-3) тощо). 

9 – 10 балів – зміст питання розкрито поверхнево, що свідчить про спрощене 
розуміння його змісту, недостатнє ознайомлення студента з необхідною літературою та 
нормативно-правовими актами України; наявні суттєві помилки при викладенні матеріалу 
(наприклад, відповідь переважно не стосується самого питання; відсутність багатьох 
аспектів питання; відповідь переважно частково базується на застарілих редакціях або 
нечинних (тих, що втратили чинність) нормативно-правових актах; суттєві недоліки в 
оформленні (повна або практично повна (не більше 1 джерела) відсутність посилань на 
літературні (наукові, навчальні) джерела,. 

0 балів – відсутність відповіді на питання; відповідь на питання свідчить про незнання 
матеріалу, неправильне розуміння змісту питання, що студент не ознайомився з необхідними 
джерелами (відповідною літературою та нормативно-правовими актами України), зокрема, 
відповідь повністю не стосується теми; повністю базується на застарілих редакціях або 
нечинних (тих, що втратили чинність) нормативно-правових актах. 

Критерії оцінювання вирішення кожного ситуаційного завдання: 
10 балів – повністю правильне вирішення ситуаційного завдання, з розкриттям всіх 

можливих варіантів вирішення (якщо такі є); повна, чітка та зрозуміла аргументація, 
логічно викладене розв’язання з відповідним обґрунтуванням; належне оформлення 
розв’язання ситуаційного завдання; повні та коректні посилання на положення чинних 
нормативно-правових актів та керівні роз’яснення вищих судових органів. 

9 балів – правильне вирішення ситуаційного завдання, але з незначними 
порушеннями логіки викладення розв’язання; незначні недоліки аргументації 
(обґрунтування); розкриття не всіх можливих варіантів (якщо такі є); недоліки оформлення 
розв’язання ситуаційного завдання; неповні або некоректні посилання на положення 
чинних нормативно-правових актів та керівні роз’яснення вищих судових органів. 

8 балів – в цілому правильне вирішення ситуаційного завдання, але з окремими 
помилками у висновках чи розв’язанні ситуаційного завдання, порушеннями логіки 
викладення розв’язання; частково правильна аргументація (обґрунтування); розкриття не 
всіх можливих варіантів (якщо такі є). 

7 балів – частково правильне вирішення ситуаційного завдання; суттєві помилки у 
розв’язанні, висновках або при викладенні відповідної аргументації (обґрунтування); 
відсутність обґрунтування більшості зроблених висновків; суттєві помилки при тлумаченні 
окремих законодавчих норм, використаних при вирішенні ситуаційного завдання; часткове 
використання при вирішенні застарілих редакцій або нечинних (тих, що втратили чинність) 
нормативно-правових актів. 

6 балів – неправильне вирішення ситуаційного завдання внаслідок неправильного 
тлумачення законодавчих норм; суттєві помилки у розв’язанні або при викладенні 
відповідної аргументації (обґрунтування); відсутність обґрунтування частини зроблених 
висновків; використаних при вирішенні ситуаційного завдання лише застарілих редакцій 
або нечинних (тих, що втратили чинність) нормативно-правових актів. 

0 балів – відсутність розв’язання ситуаційного завдання; формулювання відповіді 
(висновків) без будь-яких посилань на чинні нормативно-правові акти, відсутність 
ситуаційного завдання; обґрунтування всіх висновків викладених у розв’язанні; 
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використання при вирішенні лише застарілих редакцій або нечинних (тих, що втратили 
чинність) нормативно-правових актів. 

Вся ДКР оцінюється в 0 балів у разі неподання ДКР; виконання ДКР не за варіантом, 
визначеним викладачем або якщо сума балів за неї менше 36 балів. 
№ 
з/п 

Контрольний захід оцінювання % 
Ваговий 
бал 

Кількість Всього 

1. ДКР 60 60 1 60 

2. Відповідь на заліку 40 40 1 40 

 Всього 100 

Умова допуску до заліку: зарахування ДКР (не менше 36 балів). 
Залік проводиться у формі усної відповіді на два питання. 
Критерії оцінювання відповіді на кожне питання на заліку: 
18 – 20 балів – відповідь чітка, лаконічна, по суті поставленого питання з посиланнями 

на нормативно-правові акти України, включає правильне використання юридичної 
термінології, детальне роз’яснення понять та їхніх ознак з наведенням прикладів у 
необхідних випадках. 

15 – 17 балів – відповідь чітка, послідовна, по суті поставленого питання, але містить 
незначні недоліки (наприклад, у формуванні висловлювань або щодо об’єму необхідного 
навчального матеріалу, без посилань на нормативно-правові акти України, без наведення 
прикладів у необхідних випадках). 

12 – 14 балів – відповідь неповна, не достатньо чітка, ґрунтується на загальних 
висловлюваннях без пояснення їхнього розуміння, без посилань на нормативно-правові акти 
України, містить істотні помилки, що свідчить про поверхневе знання навчального 
матеріалу. 

0 балів – неправильна, помилкова відповідь на питання, що свідчить про незнання 
навчального матеріалу, або відсутність відповіді на питання. 

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
RD = 60 + 40 = 100 балів 

Таблиця переведення рейтингової оцінки RD з кредитного модуля: 
RD Оцінка 

95 – 100 відмінно 
85 – 94 дуже добре 
75 – 84 добре 
65 – 74 задовільно 
60 – 64 достатньо 
0 – 59 незадовільно 

ДКР < 36 не допущено 
 
Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання 

Оскарження результатів контрольних заходів оцінювання можливе лише щодо 
завдань, виконаних у письмовій формі або у формі комп’ютерного тестування у разі 
обґрунтованого звернення студента до викладача (не зарахування завдання, відсутність 
оцінки за нього), за результатом якого здійснюється повторна перевірка виконаного 
завдання. 
 
Календарний рубіжний контроль 
Проміжна атестація студентів (далі – атестація) є календарним рубіжним контролем. Метою 

проведення атестації є підвищення якості навчання студентів та моніторинг 
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виконання графіка освітнього процесу студентами 1. 
Умови позитивної проміжної атестації: для отримання “зараховано” з першої проміжної 

атестації студент повинен мати не менше ніж 25 балів; для отримання “зараховано” з 
другої проміжної атестації студент повинен мати на менше ніж 45 балів. 

 
Політика університету 
Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського”. Детальніше: https://kpi.ua/code. (інша необхідна інформація стосовно 
академічної доброчесності) 
 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського”. Детальніше: https://kpi.ua/code. 

Рекомендації студентам 
Тематика лекцій і семінарських занять орієнтована, насамперед, на висвітлення 

фундаментальних, базових питань навчального матеріалу, а також питань, зміст яких зазнав 
змін протягом останніх років внаслідок прийняття нових нормативно-правових актів або 
внесення змін та доповнень в законодавство України. 

Семінарські заняття проводяться у формі опитування студента за теоретичними 
питаннями з елементами дискусії щодо проблемних питань. На семінарські заняття можуть 
виносяться також виноситися дискусійні питання, практичні аспекти застосування 
законодавства, розуміння та засвоєння яких може викликати певні труднощі у студентів. 
Можливе використання при вивченні навчального матеріалу схем, а також ситуаційних 
завдань. 

Готуючись до семінарського заняття, студент має обов’язково опрацювати лекційний 
матеріал певної теми, ознайомитись з відповідним розділом рекомендованих підручників 
(навчальних посібників). В рекомендованій навчальній літературі читати необхідно, 
насамперед, ті питання (теми), які потребують поглибленого, детального вивчення та ті, що 
виносяться на самостійне вивчення студентами, але при цьому враховувати рік видання 
книги та можливі зміни у законодавстві після її видання. Законодавство України зі змінами та 
доповненнями необхідно використовувати лише з бази “Законодавство України” на сайті 
Верховної Ради України (www.zakon.rada.gov.ua/laws) 

На семінарському занятті навіть добре підготовлений студент не повинен залишатись 
пасивним спостерігачем, а активно включатись в дискусію, в обговорення кожного питання. 
Якщо ж студент не ознайомився з навчальним матеріалом, йому варто уважніше слухати 
виступаючих, і завдяки отриманій інформації намагатись компенсувати недоліки підготовки 
до семінарського заняття. 

Не слід відмовлятись від відповіді на питання викладача. Навіть якщо студент не знає 
відповіді, доцільно спробувати відповісти, висловити свою думку, виходячи з власних знань, 
досвіду, логіки запитання тощо. При цьому не треба боятися помилитися – одним з важливих 
завдань вивчення гуманітарних дисциплін є вироблення вміння логічно мислити і відповідно 
висловлювати власні думки. Однак, варто пам’ятати, що незнання матеріалу дисципліни є 
суттєвим недоліком роботи студента і буде негативно впливати на його підсумковий 
рейтинг. Відповідальне ставлення до підготовки на кожне семінарське заняття дає змогу не 

                                                            
1 Рейтингові системи оцінювання результатів навчання: Рекомендації до розроблення і застосування. Київ: КПІ 
ім. Ігоря Сікорського, 2018. 20 с. 
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лише правильно засвоїти навчальний матеріал, але й зекономити час при проходженні 
семестрового контролю. 

Важливим у належній підготовці студента є вироблення в нього вміння працювати з 
нормативно-правовими актами. Ознайомлюючись із новим для себе нормативно-правовим 
актом (кодексом, законом, постановою, наказом тощо), слід, насамперед, намагатись виявити 
сферу їх застосування (тобто зміст суспільних відносин, які ними врегульовуються), мету і 
завдання їх створення, наскільки детально певний нормативний акт врегульовує відповідні 
відносини. Необхідно ознайомитись зі структурою документа, намагаючись зрозуміти логіку 
його побудови (тобто, викладення нормативного матеріалу) і зміст основних положень. 
Такий аналіз дозволить студенту не лише краще засвоїти інформацію, що міститься у 
документі, але й в подальшому швидше знаходити потрібну правову норму, наприклад, при 
виникненні певного юридичного питання на практиці. 

При виникненні у студента питань після прослуханої лекції або при підготовці до 
семінарського заняття, необхідно обов’язково обговорити їх з викладачем. 

На консультаціях в індивідуальному порядку згідно затвердженого графіку 
опрацьовується складний для засвоєння навчальний матеріал, та проводиться відпрацювання 
студентами семінарських занять, на яких вони були відсутніми. Відпрацювання проводиться 
у формі співбесіди з викладачем за матеріалом конкретного пропущеного семінарського 
заняття (перелік питань необхідно попередньо уточнити у викладача). 

Якщо у студента в процесі його самостійної роботи або аудиторних занять зацікавило 
певне питання або проблема, доцільно дослідити її детальніше, наприклад, шляхом 
написання тез на наукову конференцію (тематику тез необхідно попередньо узгодити у 
викладачем). 

 
Дистанційне навчання 
З дисципліною “Підприємницьке право” частково співпадає дистанційний курс 

“Юридичні аспекти створення та ведення бізнесу в Україні” на платформі “Прометеус” 
(www.prometheus.org.ua). 

Для проведення контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування може 
використовуватися платформа дистанційного навчання “Сікорський” (www.sikorsky-
distance.org). 


