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Особливості методики аналізу нормативно-  

правових актів підприємницької діяльності 

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА  МЕХАНІЗМИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

У ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ ПРАВІ 

 

Мета вивчення дисципліни: 

 самостійно аналізувати нормативно-правові акти, що 

регулюють відносини у сфері  здійснення підприємницької 

діяльності; 

 використовувати чинне законодавство у сфері 

підприємництва для розширення  свого правового кругозору, 

правової культури 

 вирішення питань, що виникають у практичній діяльності 

суб’єктів 

підприємництва; 

 застосовувати теоретичні знання і приписи 

нормативно-правових актів у практичній діяльності; 

 здійснювати аналітичну роботу, самостійно 

працювати з навчальною і спеціальною 

літературою. 



Обсяг – 4 кредити, 

120 годин, 

в т.ч. лекцій –24 год.,  

практичні заняття –24 год.  

самостійна робота–74 год. 

Особливості методики аналізу  

нормативно-правових актів  

підприємницької діяльності 

ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА МЕХАНІЗМИ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ  

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

У ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ ПРАВІ 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

ПЕРІОД НАВЧАННЯ 

РІК ПІДГОТОВКИ – 2-й курс 

СЕМЕСТР – 4-й 



Вивчення дисципліни додатково

 сприя

є  формуванню студентом таких 

компетентностей 
Здатність до навчання, срийняття, засвоєння та відтворення навчальної інформації; 

 

 
Здатність до аналізу та синтезу явищ та процесів на основі логічних  
аргументів та перевірених фактів; 

 

Здатність до пошуку, систематизації та обробки інформації за  
допомогою сучасних інформаційних технологій; 

Здатність до критичного осмислення поведінки і здатність до  
самокритики; 

Знання методів та принципів правового регулювання відносин у  
сфері підприємницької діяльності; 

 

 
Самостійне засвоєння системи знань та умінь, навчальної інформації. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 Загальні засади курсу “Підприємницьке право” 

 Суб’єкти підприємництва 

 Легітимація суб’єктів підприємницької діяльності 

 Правові засади регулювання малого підприємництва в Україні 

 Ліцензування та патентування підприємництва 

 Особливості договірних зобов’язань у сфері підприємницької діяльності 

 Правові гарантії конкуренції у підприємництві 

 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємців 

 Припинення діяльності суб’єктів підприємництва 



Навчально-методичне,

 інформаційн

е  забезпечення 

• Робоча  програма навчальної дисципліни 

• Лекційний матеріал 

•Методичні вказівки до проведення практичних  

занять 

• Методичні рекомендації і завдання для 

виконання самостійної та індивідуальної роботи 

• Проекти процесуальних документів 



Кадрове забезпечення 

асистент кафедри  

"Господарського право  

та процесу" 

Павліченко Оксана Андріївна 



Обирайте 

саме нас  щоб 

бути 

професіонало

м! 


