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1. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, в яких розкриваються 

загальні положення  ведення та правовий статус бізнесу,  особливості вибору 

організаційно-правової форми організації бізнесу, правові засади  створення бізнесу, 

державне регулювання ведення бізнесу, правові основи законодавчого регулювання 

конкуренції та монополії, правове регулювання банкрутства та юридична 

відповідальність за правопорушення в сфері підприємництва. 

    

 

2. Мета та завдання курсу: 

 

Метою є  формування у студентів теоретично і емпірично обґрунтованих знань 

з правового регулювання ведення бізнесу, відповідальності, правого регулювання 

різних видів господарської діяльності, а також про об’єктивні закономірності 

ведення бізнесу. 

 

 

Завдання: 

- ознайомлення з необхідними джерелами  законодавства, сприяння 

глибокого засвоєння законодавчого забезпечення ведення бізнесу; 

  - вивчення суті та форм ведення бізнесу в сучасних умовах;   

 - набуття навичок роботи з нормативними актами; 

 - застосування набутих знань у вирішенні практичних питань та практичних 

ситуацій у сфері правового регулювання ведення бізнесу; 

- набуття навичок використовувати норми права при вирішенні конкретних 

професійних ситуацій у бізнесі.  

   

3. Програмні компетентності та результати навчання 



Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується 

невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності.   

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК14. 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, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

Спеціальні компетентності: 

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

СК9. Здатність здійснювати ефективні комунікації.  

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за 

професійні рішення.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку.  

Програмні результати навчання: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  



ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

ПР22. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, розуміти цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ПР23. Визначати досягнення і ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні 

види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 

Обсяг курсу на поточний навчальний рік 
Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

3 кредити / 90 годин 18 16 56 
 

 

4. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова /вибіркова 

2020/2021 II 072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

I  Обов’язкова 

 

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). Програмний редактори MSExcel. Програмне забезпечення для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Moodlе. 
 

6. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 

100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися. У разі відсутності з поважних причин 

(через хворобу) необхідно надати відповідну довідку. Пропущені заняття 

відпрацьовувати в визначений викладачем час на консультаціях. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) та 



презентувати виконані завдання під час консультації викладача. Пропуск понад 25% 

занять без поважної причини буде оцінений як FX. 

Високо цінується академічна доброчесність. До всіх студентів освітньої 

програми відбувається абсолютно рівне ставлення. Навіть окремий випадок 

порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який може 

призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального 

рейтингу студентів. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

під час заняття. Реферати та тези доповідей, інші наукові роботи повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Мінімальне покарання для 

студентів, яких спіймали на обмані чи плагіаті під час тесту чи підсумкового 

контролю, буде нульовим для цього завдання з послідовним зниженням підсумкової 

оцінки дисципліни принаймні на одну літеру. Будь ласка, поставтесь до цього 

питання серйозно та відповідально. 
 

7. Схема курсу 

 

 
Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, Форма 

навчального 

заняття 

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Загальнотеоретичні положення  ведення бізнесу. 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

Тема 1. Теоретичні основи ведення 

бізнесу. 

1.1.Потреба виникнення бізнесу 

1.2. Сутність та основні ознаки 

бізнесу 

1.3. Законодавче забезпечення 

ведення бізнесу 

Лекція − 2 год. 1, 2, 4, 6, 9, 12, 

14, 21-27 

 

Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1. Теоретичні основи ведення 

бізнесу. 

1.1.Потреба виникнення бізнесу 

1.2. Сутність та основні ознаки 

бізнесу 

1.3. Законодавче забезпечення 

ведення бізнесу 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

1, 2, 4, 6, 9, 12, 

14, 21-27 

 

Індивіду

альна 

робота 

15 

Згідно 
робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

Тема 2. Підприємництво як 

елемент бізнесу. 

2.1.Підприємництво: поняття, 

ознаки, принципи 
2.2. Суб’єкти бізнесу 

2.3. Рушійні сили розвитку бізнесу 

 

Лекція − 2 год. 1, 3, 8-10, 12, 
17-26 

 

Опрацю
вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 



занять 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 2. Підприємництво як 

елемент бізнесу. 

2.1.Підприємництво: поняття, 

ознаки, принципи 

2.2. Суб’єкти бізнесу 

2.3. Рушійні сили розвитку бізнесу 

Семінар  − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

 

 

1, 3, 8-10, 12, 

17-26 

 

тести 5 

Згідно 
робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

занять 

Тема 3. Правовий статус бізнесу. 

3.1. Права підприємця та обов’язки 

підприємця; 
3.2. Державні гарантії свободи в 

бізнесі; 

3.3. Додержання договірних 

обов’язків. 

 

Лекція − 2 год. 1, 2, 3, 5, 9, 10-
14 

 

Опрацю
вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

Тема 3. Правовий статус бізнесу. 

3.1. Права підприємця та обов’язки 

підприємця; 

3.2. Державні гарантії свободи в 

бізнесі; 

3.3. Додержання договірних 

обов’язків. 
 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

1, 2, 3, 5, 9, 10-

14 

 

Самості

йна 

робота 

10 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 4. Вибір організаційно-

правової форми організації 

бізнесу. 

4.1. Одноосібне володіння та 

його характеристика; 

4.2. Господарські товариства та 

умови їх функціонування; 

4.3. Виробничі кооперативи та 

їх особливості; 

4.4. Некомерційні організації та 

їх напрямок діяльності. 

Лекція − 2 год. 1, 3-4, 7, 9-13, 

22-29 

Опрацю

вання 

лекційн
ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 4. Вибір організаційно-

правової форми організації 

бізнесу. 

4.1. Одноосібне володіння та 

його характеристика; 

4.2. Господарські товариства та 

умови їх функціонування; 

4.3. Виробничі кооперативи та 

їх особливості; 

4.4. Некомерційні організації та 

їх напрямок діяльності. 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

1, 3-4, 7, 9-13, 

22-29 

Доповід

ь 
8 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

Тема 5. Правові засади  створення 

бізнесу 
5.1. Ідея та види діяльності 

5.2. Засновницькі документи 

5.3. Статутний фонд 

5.4. Державна реєстрація 

5.5. Припинення діяльності 

Лекція − 2 год. 1, 2, 5, 8-14, 17-

24, 25 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 



занять 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 5. Правові засади  створення 

бізнесу 

5.1. Ідея та види діяльності 

5.2. Засновницькі документи 

5.3. Статутний фонд 

5.4. Державна реєстрація 

5.5. Припинення діяльності 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

1, 2, 5, 8-14, 17-

24, 25 

 

Контрол

ьна 

робота 

25 

Модуль 2 Правове забезпечення ведення бізнесу 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

Тема 6. Державне регулювання 

ведення бізнесу. 

6.1. Поняття, суть і принципи 

державного регулювання ведення 

бізнесу 

6.2. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 
6.3. Державна підтримка розвитку 

бізнесу 

Лекція − 2 год. 1, 2-5, 8, 9-16, 

26,  34, 39 

Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 6. Державне регулювання 

ведення бізнесу. 

6.1. Поняття, суть і принципи 

державного регулювання ведення 

бізнесу 

6.2. Державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

6.3. Державна підтримка розвитку 

бізнесу 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

1, 2-5, 8, 9-16, 

26,  34, 39 

Усне 

опитува

ння 

10 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

занять 

Тема 7. Правові основи 

законодавчого регулювання 

конкуренції та монополії. 

7.1. Економічна конкуренція: 

поняття та законодавче регулювання 

7.2. Монополії та монопольне 

становище суб’єкта підприємництва 

7.3. Поняття та види 

недобросовісної конкуренції  

7.4. Порушення законодавства у 

сфері економічної конкуренції  

7.5. Повноваження державних 

органів, що забезпечують захист та 

розвиток конкуренції в 
підприємницькій діяльності. 

Лекція − 2 год. 1, 2, 3, 5-8,  9-

13, 19, 23, 26-

29 

 

Опрацю

вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 7. Правові основи 

законодавчого регулювання 

конкуренції та монополії. 

7.1. Економічна конкуренція: 

поняття та законодавче регулювання 

7.2. Монополії та монопольне 

становище суб’єкта підприємництва 

7.3. Поняття та види 

недобросовісної конкуренції  

7.4. Порушення законодавства у 

сфері економічної конкуренції  
7.5. Повноваження державних 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

1, 2, 3, 5-8,  9-

13, 19, 23, 26-

29 

 

Презент

ація 
7 



органів, що забезпечують захист та 

розвиток конкуренції в 

підприємницькій діяльності. 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

Тема 8. Правове регулювання 

банкрутства. 

8.1. Поняття банкрутства 

8.2.Провадження у справах про 

банкрутство 

8.3.Процедури, що застосовуються 

до неплатоспроможного боржника. 
 

Лекція − 2 год. 2, 3, 5,  7,  9, 10, 

12, 18-27, 32 

Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 8. Правове регулювання 

банкрутства. 

8.1. Поняття банкрутства 

8.2.Провадження у справах про 

банкрутство 

8.3.Процедури, що застосовуються 

до неплатоспроможного боржника. 

 

Семінар − 2 

год., самост.  

робота – 7 год. 

2, 3, 5,  7,  9, 10, 

12, 18-27, 32 

Контрол

ьна 

робота 

20 

Згідно 
робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

занять 

Тема 9. Юридична 

відповідальність за 

правопорушення в сфері 

підприємництва. 

9.1. Поняття, принципи, функції та 

види юридичної відповідальності у 

сфері підприємництва  

9.2 9.2.Господарсько-правова 

відповідальність суб’єктів 

підприємництва  

9.3.Адміністративна 

відповідальність за правопорушення 

у сфері підприємницької діяльності 

9.4.Кримінальна відповідальність за 

злочини, вчинені у сфері 
підприємництва  

Лекція − 2 год. 4,6, 7,  13, 14, 
15, 19, 25, 26-

28, 33-34 

 

Опрацю
вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 

 

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та 

вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

Модуль 1. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 25 балів 

Доповідь – 8 балів. 

Тести (5 балів за 1 тест). 

Самостійна робота – 10 балів. 

Індивідуальні завдання – 1-15 балів. 

Модуль 2. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 20 балів 

Презентація – 7 балів. 

Усне опитування – 10 балів. 



Студенти можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання 

індивідуальних завдань, підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, 

участь у конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, 

неформальній та інформальній освіті (зокрема, COURSERA та ін.). за виконання 

завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач). 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування 

освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю 

якої є залік або диференційний залік 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 
Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1

. 

Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

28 17 45 

- тестування 5  5 

- доповідь 8  8 

- індивідуальні завдання  15  15 

- усне опитування  10         10 

- презентація  7 7 

2

2. 

Самостійна робота  10  10 

3

3. 

Контрольна робота  25 20 45 

 Разом балів 63 37 100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1 - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і фахових компетентностей 

та отриманих програмних результатів навчання здобувача освіти та визначається 

шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 2). 

Таблиця 2  

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою/National 

grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 



64-73 D Satisf

actory 
Задовільно  

60-63 Е 

35-59 F

X 
Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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