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1. Пояснювальна записка 
1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Правове регулювання діяльності 

(Правознавство, Підприємницьке право)» є вивчення процесів формування, 

еволюції, реального функціонування та тенденцій розвитку правових 

відносин за участю суб’єктів підприємницького права; правових документів і 

вітчизняного законодавства щодо діяльності України на правовій арені. 
Завданнями дисципліни є розкриття змісту основних положень теорії 

підприємницького права, аналіз основних напрямів його розвитку, всебічне 

дослідження механізму правового регулювання правових відносин, 

розкриття і пояснення процесів та форм співробітництва, що виникають і 

реалізуються на сучасному етапі у сфері міждержавного спілкування. 
Встановленні завдання спрямовані на формування знань та вмінь студентів, 

щодо вивчення ними основних понять та категорій права; вироблення уміння 

самостійно опрацьовувати першоджерела та відповідну спеціальну 

літературу; об’єктивно і неупереджено аналізувати явища та процеси, що 

виникають і розвиваються на правової арені між суб’єктами 

підприємницького права. 
В результаті вивчення курсу «Правове регулювання діяльності 

(Правознавство, Підприємницьке право)» студенти повинні  
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 міжнародного й 

внутрішньодержавного права на прикладі України;  
- важливість впливу права на формування світогляду особи 
вміти: 
- визначати об’єкт підприємницького права; 
- аналізувати відносини, що регулюються нормами підприємницького 

права, в тому числі, міжнародні міждержавні відносини і відносини 

недержавного характеру; 
- керуючись текстами правових угод, аналізувати чинне законодавство 

України на предмет відповідності правовим зобов’язанням України; 
- розглядати правові та внутрішньодержавні проблеми через призму 

захисту та забезпечення прав людини;  
- застосовувати набуті знання у власній професійній діяльності; 
- формувати й аргументовано відстоювати власну позицію стосовно 

проблем права. 
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1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання 

діяльності (Правознавство. Підприємницьке право)» здобувач вищої освіти 

отримує наступні програмні компетентності та програмні результати 

навчання, які визначені в Стандарті вищої освіти зі спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та освітньо-професійній 

програмі «Готельно-ресторанна справа» галузі знань 24 «Сфера 

обслуговування» підготовки бакалаврів 
 

Інтегральна компетентність: 
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, вести здоровий спосіб життя. 
Загальні компетентності: 
ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК 03. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
Спеціальні компетентності: 
СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної 

діяльності. 
СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого 

законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та 

відстежувати зміни. 
Програмні результати навчання: 
ПРН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці 

основні положення законодавства, національних і міжнародних стандартів, 

що регламентують діяльність суб’єктів готельного та ресторанного 

бізнесу. 
ПРН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості. 
ПРН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 
ПРН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
 
 

http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/241b-grs.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/241b-grs2021.pdf
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1.3. Міждисциплінарнізв’язки 
Попередні: Економіка підприємства, послідовні: Менеджмент 

готельно-ресторанного господарства. 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається на 2 курсі у 4 семестрі для 

денної та заочної форм 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 78 
 

2. Зміст дисципліни 
2.1  Програма змістовних модулів 
Змістовий модуль 1. «Підприємницьке право». 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 
денна заочна 

1. Господарське право. Методи та система підприємницького 

права. Права і свободи людини і громадянина в Україні.  
2 1 

2. Захист економічної конкуренції. 2 - 
3. Суб’єкти господарських правовідносин. 2 - 
4. Майнові відносини в сфері господарювання. Приватизація 

державного та коммунального майна 
2 1 

5. Господарські зобов’язання. 2 1 
Змістовий модуль 2. «Правознавство» 

№ 

теми 
Зміст теми 

Годин 
денна заочна 

1. 
Основи теорії держави і права. Основні положення 

законодавства України.  
2 

 
1 

2. Основи конституційного права України  2 - 
3. Основи адміністративного права України 2 - 
4. Фінансове право України 2 - 

5. Банківське право України 2 1 
6. Трудове право України. 2 1 
 Разом з дисципліни 22 6 

2.2 Перелік практичних робіт 
№ 

з/п 
Назва теми 

Денна Заочна 

1 Установче заняття. Історія виникнення та формування права. 2 1 
2 Поняття, система права. Основні принципи і норми  права. 2 1 
3 Суб’єкти  права. 2 1 
4  Право міжнародних організацій. 2 1 
5 Територія у підприємницькому праві. 2 1 
6 Міжнародне кримінальне право. Співробітництво держав у 

боротьбі зі злочинністю. 
2 0,5 

7 Правознавство з прав людини. 2 0,5 
 Разом 14 6 
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2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 
№ 

з/п 
Назва теми денна 

заочна Завдання до самостійної 

роботи 
1.  Поняття, система та історія 

права. Основні принципи і 

норми права. 

10 14 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Історія виникнення права 
2. Становлення сучасного 

права. 
Розв’яжіть тести.  

2. Суб’єкти права. 
 

10 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Визнання у сучасному 

праві (визнання нових 

держав і урядів). 
2. Наслідки невизнання 

держав. 
Розв’яжіть тести. 

3.  Право міжнародних 

організацій. 
10 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Міжнародні організації. 

Членство у міжнародних 

організаціях. Теорія 

наднаціональності і її 

застосування на практиці. 
2. ООН як правонаступник 

Ліги нації. 
Розв’яжіть тести. 

4. Територія у 

підприємницькому праві. 
 

8 12 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1.Територія держави. 

Правові і геополітичні 

проблеми. 
Розв’яжіть тести. 

5. Міжнародне кримінальне 

право. Співробітництво 

держав у боротьбі зі 

злочинністю. 
 

8 14 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
1. Боротьба з рабством, 

работоргівлею та іншими 

формами торгівлі людьми. 
2. Боротьба з міжнародним 

тероризмом. 
Розв’яжіть тести. 

6. Правознавство з прав людини. 8 14 Опрацювати матеріал і дати 

письмові відповіді: 
Розв’яжіть тести. 

 Разом 54 78  
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3. Критерії оцінювання результатів навчання 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 

Нарахування балів за виконання змістовних модулів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 
Форма навчання 

денна заочна 

Min 
д/з 

Max 
д/з 

Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

од. 

Сумарні 
 бали 

min max min max 
Змістовий модуль 1. Підприємницьке право. 
Робота на лекціях 1 1,4 7 7 10 2 2 4 
Робота на практичних заняттях 1 1,3 8 8 10 3 3 6 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
4 6 1 4 6 4 16 24 

Підготовка до практичних занять  1 1,3 8 8 10 3 3 6 
Виконання індивідуальних 

завдань 
6,5 7 2 13 14 2 13 18 

Проміжна сума  – – – 40 50 - П 37 58 
Поточний контроль (тестовий) 20 30 1 20 50  23 42 
Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 - 60 100 
Змістовий модуль 2. Правознавство. 
Робота на лекціях 1 1,4 7 7 10 2 2 4 
Робота на практичних заняттях 1 1,3 8 8 10 3 3 6 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
4 6 1 4 6 4 16 24 

Підготовка до практичних занять  1 1,3 8 8 10 3 3 6 
Виконання індивідуальних 

завдань 
6,5 7 2 13 14 2 13 18 

Проміжна сума  – – – 40 50 - 37 58 
Поточний контроль (тестовий) 20 30 1 20 50  23 42 
Оцінка за змістовий модуль 2 - - - 60 100 - 60 100 
Можливість отримання додаткових балів   
Рейтинг за творчі здобутки  
студентів (у тому числі 

результатів неформальної освіти) 
0 10 - 0 10 - 0 10 

 
Критерії оцінювання до модульних контрольних робіт та екзамену 
Модульні контрольні роботи складаються з відповідей на 2 теоретичні 

питання. 
Таблиця 1 

Загальні критерії оцінювання 
№ Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1. Відповіді на теоретичні 

питання (2 питання) 
30/30 За надану повну обґрунтовану відповідь 

на два питання (максимальний бал – 30 
балів за кожну відповідь). 

 Разом 60 Максимальний бал нараховується за 

умов, що відповідь є повною, 

обґрунтованою, висновки та пропозиції 

аргументовано належним чином. 
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Таблиця 2 
Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання 

Розподіл балів за 

відповіді на теоретичні 

питання 

Критерії оцінювання відповідей 

30 – 23 за умови, якщо студент показав глибокі знання, чітко, грамотно, 

логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, 

знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє 

аналізувати ситуацію, а також має альтернативні та творчі 

погляди на викладений матеріал 
22 – 13 за умови, якщо студент має тверді знання, грамотно і по суті 

викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих 

помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст 
12 – 3 за умови, якщо студент знає теоретичний матеріал на рівні 

репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки 

процесів та явищ, не чітко формулює  категорії та допускає 

незначні помилки при відповідях 
2 – 0 за умови, якщо студент при відповіді допускає суттєві помилки, 

матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у 

формулюваннях та відсутності термінології 
 
Завдання екзаменаційного білету складаються з відповідей на два 

теоретичних питання та розв’язання 20 тестів. 
 

Таблиця 4 
Загальні критерії оцінювання 
№  Вид роботи Максимальний 

бал 
Пояснення до нарахування балів 

1 2 3 4 
1. Відповіді на теоретичні 

питання (2 питання) 
30/30 За надану повну обґрунтовану 

відповідь на два питання 

(максимальний бал – 30 балів за 

кожну відповідь). 
2. Розв’язання тестів 40 За кожний правильно розв’язаний 

тест нараховується по 2 бали. 
 Разом 100 Максимальний бал нараховується за 

умов, що тестові завдання виконані 

повністю, відповіді на питання 

обґрунтовані, висновки та 

пропозиції аргументовано і 

оформлено належним чином. 
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4. Інформаційні ресурси 
Базові (основні): 

1. Екологічне право [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Г.В. Крусір, М.М. Мадані, 

О.Л. Гаркович, О.О. Чернишова; Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса: 

Академія, 2018. – 138 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.164273  

2. Конспект лекцій з дисципліни «Правознавство та підприємницьке право» для 

студентів усіх напрямів підготовки / В.О. Орлова. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 102 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.165046  

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Правознавство та 

підприємницьке право» для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної 

форм навчання / В.О. Орлова. – Одеса: ОНАХТ, 2020. – 29 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.165813  

4. Методичнi вказівки до семінарських занять з дисципліни «Правознавство та 

підприємницьке право» для студентів усіх форм навчання / В.О. Орлова. – Одеса: 

ОНАХТ, 2020. – 25 с. 
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdONAHT-
cnv.BibRecord.165817 

5. Міжнародні стандарти державного управління [Текст]: навч. посіб. для здобувачів 

ступеня вищ. освіти магістр спец. «Право» освіт-проф. програми «Правознавство» / 

авт. кол.: Т.О. Коломоєць, Р.О. Кукурудз, Л.В. Кузенко та ін.; за заг. ред. Т.О. 

Колосмоєць; Запоріз. нац. ун-т, Нав.-наук. лабораторія дослідж. проблем служб. 

права Нац. акад. правових наук України. – Херсон: Гельветика, 2018. – 56 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-
w/DocumentDescription?docid=OdONAHT.1617251 
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