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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» 
 

нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність 241 
«Готельно-ресторанна 

справа» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 
1-й 3-й 

Семестр 

Загальна кількість годин 

90 

2-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній ступінь: 

бакалавр права 

16 год. 9 год. 

Практичні 

16 год. 9 год. 

Самостійна робота 
58 год. 36 год. 

Вид контролю: залік 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1:1,5 

для заочної форми навчання – 1:2 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Підприємницьке право України - одна з основних і професійно-орієнтованих дисциплін 

згідно з навчальним планом географічного факультету. Предметом вивчення даного курсу є 

законодавство про підприємницьвто, яке регулює відносини щодо заснування, здійснення та 

припинення підприємницької діяльності діяльності з урахуванням гелузвеої специфіки ведення 

готельно-ресторанного бізнесу 

Глибоке засвоєння студентами правових основ підприємництва є необхідною умовою 

формування кваліфікованих фахівців, зокрема. 

Для всестороннього засвоєння підприємницького права необхідні знання основ 

правознавства, менеджменту, достатніх для сприйняття категоріального апарату сфери 

підприємництва, розуміння джерел підприємницького права 

Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння студентами положень 

господарського законодавства; усвідомлення зростаючої ролі господарського права в умовах 

формування в Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком створення, діяльності та 

припинення суб`єктів господарювання у сфері готельно-ресторанного бізнесу; набуття 

студентами знань та навиків щодо загальних засад правового регулювання ведення готельно-

ресторанного бізнесу. 

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити студентів з 

основними положеннями законодавства щодо ведення підприємницької діяльності в цілому та 

галузі готельно-ресторанного бізнесу зокрема; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових 

актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою господарського 

права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні конкретних правових 
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питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; засвоїти теоретичні засади та 

практичні вміння правомірної поведінки у сфері готельно-ресторанного бізнесу; оволодіти 

нормами господарського права щодо державної реєстрації та діяльності суб’єктів готельно-

ресторанного бізнесу; освоїти зміст основних юридичних категорій готельно-ресторанного 

бізнесу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
правове регулювання відносин підприємницької діяльності; 

особливості законодавчого регулювання правових режимів майна суб’єктів 

господарювання та підстав їх виникнення; 

правові засади державного регулювання господарської діяльності у сфері готельно-

ресторанного бізнесу; 

джерела правового регулювання готельно-ресторанного бізнесу.  

основні організаційно-правові форми господарської діяльності у сфері готельно-

ресторанного бізнесу.  

особливості сертифікації, стандартизації та ліцензування у сфері готельно-ресторанного 

бізнесу. 

правові засади захисту прав споживачів у сфері готельно-ресторанного бізнесу.  

особливості юридичної відповідальності суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу. 

вміти: 
визначати поняття підприємницького права та розкривати організаційні форми 

господарської діяльності; 

визначати суб’єктів господарювання в Україні; 

аналізувати правове регулювання речових та договірних відносин у сфері господарювання 

та застосовувати відповідні положення практично; 

застосовувати відповідні положення у практичних ситуаціях, які виникають під час 

ведення готельно-ресторанного бізнесу 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВІДНОСИНИ ЩОДО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ.  
Тема 1. Поняття і система курсу підприємницького права.  

Тема 2. Господарське законодавство. 

Тема 3. Організаційні форми здійснення підприємницької діяльності в Україні. 

Заснування, умови здійснення та припинення підприємницької діяльності. 

Тема 4. Фізичні особи-підприємці (громадяни у сфері господарювання). 

Тема 5. Юридичні особи – суб’єкти господарювання. Підприємства у сфері 

господарювання.  

Тема 6. Господарські товариства - суб`єкти господарювання. 

Тема7.  Державна реєстрація та припинення підприємництва в сфері готельно-

ресторанної діяльності 

Тема 8. Договірне регулювання відносин у сфері готельно-ресторанного бізнесу.  

Тема 9. Захист прав споживачів у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Юридична 

відповідальність.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п лаб Ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 
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2 

Модуль 1 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ.  

Тема 1. Поняття і система 

курсу підприємницького 

права. 

8 2 1   6 3 1    2 

Тема 2. Господарське 

законодавство. 

8 2    6 5,5 0,5 1   4 

Тема 3. Організаційні 

форми підприємницької 

діяльності в Україні. 

Заснування, умови 

здійснення та припинення 

підприємницької 

діяльності. 

8 2 1   6 10 2 2   6 

Тема 4. Фізичні особи – 

підприємці (громадяни у 

сфері господарювання). 

8 1    6 2,5 0,5    2 

Тема 5. Юридичні особи - 

суб’єкти господарювання. 

Підприємства у сфері 

господарювання. 

12 1 4   6 10 2 2   6 

Тема 6. Господарські 

товариства – суб’єкти 

господарювання. 

12 2 4   6 7 1 2   4 

Тема 7. Державна 

реєстрація та припинення 

підприємництва в сфері 

готельно-ресторанної 

діяльності 

14 2 2   10 5 1    4 

Тема 8. Договірне 

регулювання відносин у 

сфері підприємництва. 

12 2 4   8 7 1 2   4 

Тема 9. Захист прав 

споживачів у сфері 

готельно-ресторанного 

бізнесу. Юридична 

відповідальність. 

6 2    4 1 4    4 

Разом за змістовим 

модулем 9 

90 16 16   58 54 9 9   36 

Усього годин 90 16 16   58 54 9 9   36 

 

5. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Поняття і система підприємницького права України. 1 

2. Організаційні форми підприємницької діяльності в Україні. 

Заснування, умови здійснення та припинення 

підприємниьцкої діяльності. 

1 

3. Юридичні особи - суб’єкти господарювання. Підприємства у 4 
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сфері господарювання. 

4. Господарські товариства – суб’єкти господарювання. 4 

5. Державна реєстрація та припинення підприємництва в сфері 

готельно-ресторанної діяльності 

2 

6. Договірне регулювання відносин у сфері господарювання. 4 

 Разом 16 

 

6. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1. Поняття і система підприємницького права України. 6 

2. Господарське законодавство 6 

3. Організаційні форми підприємницької діяльності в Україні. 

Заснування, умови здійснення та припинення 

підприємницької діяльності. 

6 

4. Фізичні особи – підприємці (громадяни у сфері 

господарювання). 

6 

5. Юридичні особи - суб’єкти господарювання. Підприємства у 

сфері господарювання. 

6 

6. Господарські товариства – суб’єкти господарювання. 6 

7. Державна реєстрація та припинення підприємництва в сфері 

готельно-ресторанної діяльності 

10 

8. Договірне регулювання відносин у сфері господарювання. 8 

9.  Захист прав споживачів у сфері готельно-ресторанного 

бізнесу. Юридична відповідальність. 

4 

 Разом  58 

 
7. Методи навчання 

У ході викладання навчальної дисципліни підлягають використанню методи, спрямовані 

на: 

- формування у студентів інтересу до пізнавальної діяльності й відповідальності за 

навчальну працю; 

- забезпечення мисленнєвої діяльності (індуктивного, дедуктивного, репродуктивного й 

пошукового характеру); 

- а також методи, пов´язані з контролем за навчальною діяльністю студентів.  

Серед методів навчання, зокрема, підлягають застосуванню наступні: розповідь, 

пояснення, бесіда, лекція, демонстрація, спостереження, практичне заняття. 

 
8. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті 

перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Методи проведення 

поточного контролю під час навчальних занять визначаються кафедрою і здійснюються шляхом 

усного опитування студентів, проведення контрольних робіт, виконання завдань та вирішення 

задач із практичних проблем. Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення двох 

модулів (модульний контроль). Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання 

результатів навчання шляхом проведення заліку. Форма проведення заліку – письмова, усна, 

тестова тощо - затверджується кафедрою. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
9.1 за поточну успішність та модульний контроль 

 поточне тестування та самостійна робота поточна модуль сума 
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успішність 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 1-9 Т. 1, 3, 5, 6  

         

  50 50 100 

 
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX 
Незадовільно з 

правом 

перескладання 

Незадовільно 

0-50 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь на 

всі питання, що базуються на знанні нормативно-правових актів, судової практики та 

спеціальної літератури. Прояви уміння застосування набуті знання до конкретних суспільно-

економічних ситуацій та здібності аналізу джерел вивчення даного курсу. 

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком повну але 

правильну відповідь на всі питання, що базується на знанні. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав повну і правильну відповідь, але не 

на всі питання, або відповідь не базується на всіх складових джерелах вивчення. Тобто знав 

нормативно-правовий акт та судову практику але не знав інформації, що міститься у 

спеціальній літературі, чи інформації, яка міститься у інших джерелах. Однак у підсумку його 

відповідь повинна базуватись не менше ніж на двох базових джерелах.  

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної детальної 

відповіді на питання контрольних завдань і яка базується тільки на одному із рекомендованих 

джерел вивчення матеріалу. 

51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав вичерпної (достатньої) 

відповіді на питання контрольних завдань та не може назвати джерела інформації навчальної 

дисципліни. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні прогалини в 

знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні 

передбачених програмою завдань, незнайомий з основною юридичною літературою з курсу. 

 
10. Методичне забезпечення 

1. Бек Ю.Б., Цікало В.І. Господарське право України: Програма курсу для студентів 

юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка, 2010. 
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2. Цікало В.І. Господарське право: Робоча програма курсу для студентів юридичного 

факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 2018. 

 
11. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти 
 

1. Конституція України. 

2. Господарський кодекс України. 

3. Цивільний кодекс України. 

4. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. №297.  

5. Порядок встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання 

послуг з тимчасового розміщення (проживання), затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 803.  

6. ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів. 

7. ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування.  

8. ДСТУ 4281:2004 Заклади ресторанного господарства. Класифікація.  

9. ДСТУ 3862:99 Ресторанне господарство. Терміни та визначення. 

 
 
 

Базова 
1. Підприємницьке право: Навч. посіб. / Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Пальчук 

П.М., Іваненко Л.М. - К. : Істина, 2001. - 480 с. 

2. Підприємницьке право в схемах: загальна частина: Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. 

Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с. 

3. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. , за ред. В.С. Щербини. – 

К.: Юрінком Інтер, 2012. – 528с. 

4. Актуальні проблеми господарського права: підручник. Особлива частина. / за ред. 

Щербини В.С., Рєзнікова В.В.. – К.: Ліра-К, 2018. – 672с. 

5. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в 

Украине. – Харьков: Право, 2001. -512с. 

6. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Правова єдність,2009.  

– 766с. 

7. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях 

економіки: навч. посіб. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 448с. 

8. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства. Науково-практичний  

коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстиніан, 2009. – 880с. 

9. Господарське право: підручник /Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за 

заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696с. 

 
Допоміжна 

1. Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. -1995. -№1. 

2. Амельченко М.В. Захист прав суб’єктів господарювання в судовому процесі та у 

виконавчому провадженні. – Донецьк.: Дельта,2003. 

3. Бек Ю.Б. Особливості правового режиму іноземних інвестицій у спеціальних 

економічних зонах України // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – 

Одеса: Юридична літереатура,2002. – Вип. 16. 

4. Бекерова Эльвира. Понятие и сущность лицензирования определенных видов 

хозяйственной деятельности // Підприємництво, господарство і право. -2004. -№11. 
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5. Бекірова Ельвіна. Процедура ліцензування певних видів господарської діяльності // 

Підприємництво, господарство і право. -2005. -№6. 

6. Боднар Т. Суб’єкти виконання договірного зобов’язання // Підприємництво, 

господарство і право. -2004. -№6. 

 
12. Інформаційні ресурси 

 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua 

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України -  www.reyestr.court.gov.ua/ 

 

 


