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Силабус курсу  “Підприємницьке право” 

2021-2022 навчального року 

 

 

Назва курсу  Підприємницьке право 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14; юридичний факультет Львівського 

національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет; кафедра цивільного права та процесу 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

08 Право 

081 Право 

Викладачі курсу ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

Цікало Володимир Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри цивільного права та процесу 

Контактна інформація 

викладачів 

Електронна адреса, посилання на сторінку викладача, місце 

знаходження. 

Voltsikalo@gmail.com 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу civil.law.procedure@gmail.com 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб забезпечити правовий супровід 

підприємницької діяльності. Тому у курсі представлено як огляд 

концепцій правового регулювання підприємництва в Україні, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для надання правової допомоги 

суб’єктам господарювання.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Підприємницьке право» є завершальною вибірковою 

дисципліною з спеціальності «Готельно-ресторанна справа» для 

освітньої програми Бакалавра, яка в обсязі 2,5 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння 

студентами положень підприємницького законодавства; усвідомлення 

зростаючої ролі підприємницького права в умовах формування в 

Україні ринкової економіки; ознайомлення з порядком створення, 

діяльності та припинення суб`єктів підприємництва; підготовка 

спеціалістів високого рівня для правового обслуговування суб`єктів 

господарської діяльності. 

Цілями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити 

студентів з основними положеннями підприємницького законодавства; 

сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів, стимулювати до 

самостійної роботи з ними; ознайомити з системою підприємницького 

права і навчити використовувати її складові елементи при вирішенні 

конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні 

положення на практиці; закласти і розвинути навики складання 

відповідних документів, які регулюють підприємницьку діяльність її 

суб`єктів; дати чітке уявлення про роль права в забезпеченні створення, 

mailto:Voltsikalo@gmail.com
mailto:civil.law.procedure@gmail.com


 3 

діяльності та припинення суб`єктів господарювання, проаналізувати їх 

права та обов`язки, розкрити їх значення у розвитку ринкової 

економіки. 

 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Актуальні проблеми господарського права: підручник. 

Особлива частина. / за ред. Щербини В.С., Рєзнікова В.В.. – К.: Ліра-К, 

2018. – 672с. 

2. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Правова 

єдність,2009. – 766с. 

3. Господарське право України: Підручник для студентів 

юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. 

Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. 

Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с. 

4. Господарський кодекс України: Науково-практичний 

коментар / [Бек Ю. Б., Верес І. Я., Герц А. А. та ін.]; за ред. В. М. 

Коссака. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 672с.  

5. Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. − 

К.: Юрінком Інтер,2013. – 640с. 

 

Додаткова література:  

1. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. 

ред. проф. Н.О. Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с. 

2. Господарське право України. Навч. посіб. / Кравчук С.Й. – К.: 

Кондор, 2009.- 264с. 

3. Господарське право: Підручник. / Жук Л.А., Жук І.Л., 

Неживець О.М. – К.: Кондор, 2009. – 434с. 

4. Господарське законодавство. Навч. посіб. / Кондратьєв В.О. – 

К.: Ліра-К, 2009. – 468с. 

5. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: 

МАУП, 2005. – 424с. 

6. Господарські відносини. Законодавство. Постанови Пленуму. 

Узагальнення судової практики. Оглядові листи. /Григоренко Л.С.: 

практичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 460с. 

7. Застосування конкурентного законодавства. Практика 

України, ЄС, РФ та США – К.: Юстініан, 2014. – 248с. 

8. Комерційне право: навчальний посібник. / Новойтенко І.В.. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2015 . – 242с. 

9. Корпоративне право України : підручник /В.В. Луць, В.А. 

Васильєва, О.Р. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В. 

Луця. − К.: Юрінком Інтер, 2010. 

10. Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., 

Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. 

— Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. 

— Цикало В.И. – С.33-44; 46-61; 67-114; 143-160 (90 с.)  

11. Коссак В.М. Правовий захист економічної конкуренції: 

навчальний посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2013. – 314с. 
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12. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: у 2 ч. – Х.: 

Право, 2008. – 498с. (Ч.1), 336с. (Ч.2). 

13. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге 

вид., перероб. і допов. – К.: Істина,2005. – 600с. 

14. Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. 

Старцева. – К.: Істина,2005. – 448с. 

15. Практика застосування законодавства у господарському 

судочинстві: збірник статей. / Львов Б.Ю. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 

776с. 

 

Додаються також інтернет-джерела. 

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

2. Єдиний державний реєстр судових рішень України -  

www.reyestr.court.gov.ua/ 

 

Тривалість курсу 90   год. 

 

Обсяг курсу 36 годин аудиторних занять. З них 18 годин лекцій, 18 годин 

лабораторних робіт/практичних занять та 54 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

знати:  
правове регулювання підприємницьких відносин; 

особливості законодавчого регулювання правових режимів майна 

суб’єктів господарювання та підстав їх виникнення; 

правові засади державного регулювання підприємницької 

діяльності; 

вміти: 
визначати поняття Підприємницького права та розкривати 

організаційні форми підприємницької діяльності; 

визначати суб’єктів господарювання в Україні; 

аналізувати правове регулювання речових та договірних відносин 

у сфері підприємництва та застосовувати відповідні положення 

практично; 

застосовувати відповідні положення у практичних ситуаціях; 

складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, 

пов`язану з правовим обслуговуванням суб`єктів підприємницької 

діяльності на підставі застосування норм приватного та публічного 

права. 

Ключові слова Підприємницьке право, підприємницька діяльність, підприємництво, 

суб’єкт господарювання, підприємство, господарське відання та 

оперативне управління, господарський договір 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Поняття і система курсу Підприємницького права.  

Тема 2. Підприємницьке законодавство. 

Тема 3. Організаційні форми підприємницької діяльності в 

Україні. Заснування, умови здійснення та припинення підприємницькї 

діяльності. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Тема 4.     Фізичні особи- підприємці (громадяни у сфері 

господарювання). 

Тема 5. Юридичні особи – суб’єкти господарювання. 

Підприємства у сфері підприємництва.  

Тема 6. Господарські товариства - суб`єкти підприємництва. 

Тема 7. Регулювання речово-правових відносин у сфері 

підприємництва. Правовий режим майна суб’єктів господарювання.   

Тема 8.  Договірне регулювання відносин у сфері 

підприємництва.  

Тема 9. Санкції за порушення договірного зобов`язання між 

суб`єктами підприємницької діяльності. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру/року 

письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з цивільно-

правових та публічних дисциплін, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату сфери підприємництва, розуміння джерел 

підприємницького права 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки, тьюторство*, навчальні спільноти і т. д.) проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

*Завдання тьютора – побудова освітнього простору як простору прояву 

пізнавальних ініціатив та інтересів студентів і створення 

індивідуальної освітньої траєкторії. Тьютор встановлює зі студентами 

партнерські стосунки, забезпечуючи психологічну підтримку під час 

навчання, організовує їх освітню діяльність, представляє академічні 

інтереси студентів на факультеті. Тьюторський супровід, націлений на 

реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш 

повному розкриттю особистісного потенціалу студента за умови 

встановлення суб’єктних відносин, в яких кожна сторона бере на себе 

відповідальність за свій вибір. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50 

 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 
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джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

 

civil.law.procedure@gmail.com 
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