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1. Загальна інформація 
Тип дисципліни – обов’язкова  Мова викладання – українська 
Навчальна дисципліна викладається на другому курсі у четвертому семестрі денної та 

заочної форми навчання 
Кількість кредитів ECTS – 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 
денна 36 22 14 

заочна 12 6 6 
Самостійна робота, годин Денна – 54 Заочна – 78 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Навчальна дисципліна «Правове регулювання діяльності (Правознавство, 

Підприємницьке право)» є складовою гуманітарної підготовки бакалаврів. Ця дисципліна 

передбачає вивчення найважливіших питань права. Основною метою викладання дисципліни є 
формування в майбутніх фахівців наукового розуміння побудови і функціонування системи 

основ правознавства, принципів методів та форм його розвитку та регулювання, набуття 

студентами практичних новичок щодо застосування понять, категорій правознавства. 
Вивчення курсу безпосередньо впливає на формування наукового світогляду і загальної 

культури, дає можливість студентам глибше усвідомити своє місце у навколишньому світі, 

виразніше відчути значення своєї майбутньої праці і можливі шляхи її вдосконалення. 
 

3. Мета навчальної дисципліни 
Предметом навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності (Правознавство, 

Підприємницьке право)» є правові процеси у сфері правових відносин, основних теорій і 

концепцій права, поняття та визначення, принципи та норми права, теоретичні основи 

правотворчої і правозастосовної діяльності суб’єктів права. 
Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності (Правознавство, 

Підприємницьке право)» є поглиблення та розширення студентами знань про доктринальні та 

нормативні підходи щодо правового регулювання відносин, що виникають під час організації та 

безпосереднього провадження підприємницької діяльності в контексті нових умов соціально-
економічного і політичного розвитку країни, та здійснення їх підготовки до самостійного 

вирішення професійних завдань 
Завданнями вивчення дисципліни «Правове регулювання діяльності (Правознавство, 

Підприємницьке право)» є розкриття змісту основних положень теорії права, аналіз основних 

напрямів його розвитку, всебічне дослідження механізму правового регулювання правових 
відносин, розкриття і пояснення процесів та форм підприємницького співробітництва, що 
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виникають і реалізуються на сучасному етапі у сфері підприємницького спілкування. 
Встановленні завдання спрямовані на формування знань та вмінь студентів, щодо вивчення 

ними основних понять та категорій права; вироблення уміння самостійно опрацьовувати 

першоджерела (конвенційні та інші правові норми) та відповідну спеціальну літературу; 

об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що виникають і розвиваються на 
правовій арені між суб’єктами підприємницького права. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
– еволюцію, сучасний стан, основні риси та закономірності розвитку права; 
– сутність права через його системні елементи: основні принципи, норми, інститути та 

галузі; 
– предмет правового регулювання права; 
– основні поняття і терміни права; 
– роль права в регулюванні внутрішньодержавних відносин; 
– взаємозв’язок і взаємозалежність правознавства й внутрішньодержавного права на 

прикладі України; 
– положення -правових документів і національного законодавства щодо участі України на 

правової арені;  
– роль України – суб’єкта підприємницького права; 
– важливість впливу права на формування світогляду особи. 
вміти: 
– вивчення і аналіз законодавства у сфері підприємницької діяльності, здобуття та 

поглиблення знань з основних питань підприємницького права; 
– аналіз основних категорій, що входять до термінологічної системи підприємницького 

права; 
 – здійснення характеристики суб’єктів підприємницького права; 
– вивчення і аналіз проблемних аспектів правового впливу на сферу комерційного 

господарювання. 
 

4. Програмні компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 
 

5. Зміст навчальної дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 
Нарахування балів 
Інформаційні ресурси 

 
7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну доброчесність в 

ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
 
 
Викладач          /ПІДПИСАНО/__   Вікторія ОРЛОВА 
                                                                         підпис 
 
Завідувач кафедри        /ПІДПИСАНО/__   Анатолій СОЛОВЕЙ 
                                                                         підпис 
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