
Сертифікатна програма 

«Основи підприємницького права» 
(для студентів Школи охорони здоров’я) 

 Рівень кваліфікації для якого пропонується сертифікатна програма 
Бакалавр  

 Спеціальні положення про визнання попереднього навчання 

(формального, неформального, неофіційного) 
Немає 

 Профіль програми 
 Програма дає можливість отримати базові правові знання в сфері 

підприємницького права, зокрема трудового права, цивільного права, 

господарського права. Студенти отримають  можливість застосувати набуті 

знання в подальшій практичній професійній діяльності. Сертифікатна 

програма надасть базові навички та знання щодо: заснування та діяльності 

суб’єктів цивільного та підприємницького права;  практичної реалізації 

норм щодо оплати праці, робочого часу та часу відпочинку, охорони праці, 

дисципліни праці, юридичної відповідальності у трудовому праві, захисту 

трудових прав; правового регулювання грошового обігу, валютних 

операцій, фінансового контролю та правового регулювання створення, 

організації та діяльності громадських об'єднань, благодійних організацій, 

способи фінансування їх діяльності.  

 

 Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області 
Основи права України,  

Загальні положення цивільного права. 

Окремі види договірних зобов’язань. 

Створення та діяльність юридичних осіб в Україні та їх види. 

Правове регулювання фінансових, податкових та банківських відносин. 

Основні положення трудового права. 

Правове  регулювання створення, організації та діяльності громадських 

об'єднань, благодійних організацій. 

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 
- вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності; 

- навички пошуку та застосування нормативних актів та інших джерел 

інформації; 

- уміння готувати проекти окремих документів. 

 

3.      Практичні навички з предметної області 
 Вміння: 

- мати загальне уявлення про правову систему України, знаходити та 

аналізувати нормативно-правові акти в сфері підприємницької діяльності;  

розробляти проекти документів, що найчастіше використовуються у 

підприємницькій діяльності  (накази, договори, зокрема трудові контракти); 



застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності в сфері цивільного, 

підприємницького, трудового та фінансового права (договірні відносини, 

податкові відносини, судова практика). 

 

4.      Загальні уміння та навички 

  Навички професійної комунікації, взаємодії в команді та індивідуальної 

роботи. 

  Підготовка до організації власної  справи, правове супроводження бізнесу. 

 

 Положення про екзамени, оцінювання і оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

 Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом кредитів ЄКТС 15. 

 

 Форма навчання 

Денна 
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