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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правові форми ведення бізнесу в Україні 

Викладач  Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна, к.ю.н., доцент кафедри 

цивільного права 

 

Контактний телефон 

викладача 

 Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна (0342) 596130 

 

E-mail викладача Схаб-Бучинська Тетяна Ярославівна,  

tetiana.skhab-buchynska@pnu.edu.ua 

  

Формат дисципліни Очний 

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку 

індивідуальних занять зі студентами, розміщеному на 

інформаційному стенді та сайті кафедри 

https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу 
Також можливі консультації шляхом листування через 

електронну пошту, зокрема, що стосується погодження планів 

та змісту наукових робіт, індивідуальних науково-дослідних 

завдань.  

2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є положення нормативно-правових 

актів, зокрема, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань», що регулюють суспільні відносини у 

сфері підприємництва із продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, в тому числі 

ведення бізнесу «на дому» та в інтернеті, щодо отримання суб’єктом підприємництва 

доходу та реалізації ним творчого потенціалу.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Правові основи ведення бізнесу в Україні.  

2. Договори у сфері бізнесу. Припинення підприємницької діяльності. 

     Навчальна дисципліна «Правові форми ведення бізнесу в Україні» регулює широке 

коло суспільних відносин, які виникають в процесі ведення бізнесу, забезпечує правову 

охорону та захист  відносин, що виникають між суб’єктами підприємницької діяльності, 

які мають на меті отримання прибутку.  

Основними джерелами цієї галузі виступають: Господарський кодекс України, 

Закони України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань", "Про ліцензування видів господарської 

діяльності", "Про господарські товариства", "Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю", "Про акціонерні товариства" та ряд інших законів і 

підзаконних актів. 

Правильне застосування законодавства в сфері ведення бізнесу і реалізації 

підприємницьких ідей в умовах сьогодення має важливе значення, оскільки, сприяє 

розвитку підприємництва в Україні та функціонування підприємців, що в результаті, 

відображається на розвитку ринкової економіки та високому рівню соціально-

економічного життя суспільства.    

Без кваліфікованих спеціалістів в сфері ведення бізнесу нам навряд чи вдасться 

справитися з рядом проблем, які пов’язані з підприємництвом, підтриманням 

підприємців в умовах карантину, у воєнний та після воєнний час та захистом прав осіб, 

http://www.d-learn.pu.if.ua/
https://kcp.pnu.edu.ua/інформація-щодо-навчального-процесу


які бажають розвивати свій бізнес. Важливо, щоб випускники вищих навчальних 

закладів володіли необхідними знаннями у сфері ведення бізнесу для подальшої 

реалізації своїй ідей, підтримання розвитку економіки та суспільства в цілому.  

3. Мета та цілі навчальної дисципліни  

       Метою вивчення навчальної дисципліни «Правові форми ведення бізнесу в Україні» 

є отримання здобувачами рекомендацій щодо підготовки та організації «власної 

справи», вивчення тактики та стратегії бізнес-планування, а також отримання знань із 

юридичного оформлення запланованої діяльності.  

       Основними цілями вивчення дисципліни «Правові форми ведення бізнесу в 

Україні» є набуття студентами знань та розуміння змісту положень законодавства 

України у сфері ведення бізнесу, формування умінь та навичок щодо самостійного 

розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі реалізації та розвитку власної 

справи, а також правильного застосування норм законодавства у сфері підприємництва. 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

       Загальні компетентності: 

      здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел підприємницького 

права, окремих договірних конструкцій та результатів наукових досліджень 

правовідносин у сфері ведення бізнесу; 

      здатність застосовувати знання законодавства у сфері ведення бізнесу у практичних 

ситуаціях; 

     знання та розуміння предметної області права та розуміння професійної діяльності;                                 

     здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями у сфері ведення бізнесу. 

      Фахові компетентності: 

      здатність і розуміння основ ведення бізнесу в країнах Європейського Союзу; 

      здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а 

також змісту правових інститутів з таких галузей права: підприємницьке право, 

цивільне право, господарське право; 

     знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правове регулювання; 

     здатність аналізувати правові проблеми у сфері ведення бізнесу, формувати та 

обгрунтовувати правові позиції; 

     здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування; 

     здатність до критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового 

характеру  і значення. 

      Програмні результати навчання:  

     Соціально-гуманітарна ерудованість:  

     здійснювати аналіз розвитку приватноправових відносин і демонструвати власне 

бачення шляхів розв’язання виявлених проблем;  

     проводити збір та інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел, зокрема, 

цивільного, господарського та підприємницького  права;  

    формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми 

приватноправового регулювання відносин. 

      Дослідницькі навички:  

      використовувати різноманітні інформаційні джерела підприємницького, 

господарського та цивільного права для повного та всебічного встановлення певних 

обставин;  

      самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога, і діяти 

відповідно до отриманих рекомендацій. 

     Комунікація:  

     вільно спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово, 

правильно вживаючи термінологію права;  

    доносити до респондента матеріал доступно і зрозуміло;  



    пояснювати механізм ведення бізнесу з розумінням професійного та суспільного 

контексту. 

     Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій:  

     належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 

вторинних джерел для своєї професійної діяльності; 

     працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

      Праворозуміння:  

      виявляти знання і розуміння основних сучасних концепцій доктрини права, 

цінностей та принципів функціонування національної правової системи;  

     демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 

інститутів і норм права. 

      Правозастосування:  

      застосовувати набуті знання у різних приватно-правових відносинах, 

виокремлювати юридично значущі факти і формулювати обґрунтовані правові 

висновки. 

5. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 12 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

18 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативна / 

вибіркова 

5   3 вибіркова 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема  кількість год. 

лекції заняття сам. роб. 

Модуль І.  Правові основи ведення бізнесу в Україні. 

Тема № 1 Правові основи організації бізнесу в Україні. 2 2 9 

Тема № 2. Загальна характеристика організаційно-

правових форм підприємств.  

2 2 10 

Тема № 3. Державна реєстрація фізичної особи – 

підприємця. 

2 2 8 

Тема №4.Державна реєстрація юридичної особи.  - 2 9 

Модуль ІІ. Договори у сфері бізнесу. Припинення підприємницької діяльності.  

Тема 5. Договори у сфері бізнесу. 2 4 5 

Тема №6.  Припинення підприємницької діяльності в 

Україні. 

2 2 8 

Тема №7. Банкрутство та його правове регулювання. 2 2 7 

Тема №8. Юридична відповідальність за правопорушення 

в сфері ведення бізнесу. 

- 2 4 

ЗАГ.: 12 18 60 

6. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

Загальна система оцінювання навчальної дисципліни є уніфікованою 

в межах навчально-наукового юридичного інституту і визначається п. 

4.4 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 



дисципліни юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, затвердженим Вченою радою Юридичного 

інституту Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, протокол № 2 від 12.10.2010 р. (зі змінами, внесеними 

Вченою радою Навчально-наукового юридичного інституту, 

протоколи № 5 від 28 лютого 2017 р., № 11 від 25 червня 2019 р., № 6 

від 25 червня 2020 р.)  текст розміщений на інформаційному стенді та 

сайті Інституту https://law.pnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/100/2020/01/Положення-про-критерії-

оцінювання-студентів-у-ННЮІ.pdf 

Вимоги до 

письмової 

роботи 

Вивчення дисципліни передбачає обов’язкове виконання всіма 

студентами одної письмової модульної контрольної роботи. Робота 

виконується на 9 семінарському занятті та охоплює два змістових 

модулі: Модуль Ι. Правові основи ведення бізнесу в Україні.  Модуль 

ΙΙ. Договори у сфері бізнесу. Припинення підприємницької 

діяльності. 

   На контрольну роботу виноситься 10 тестових завдань, які 

оцінюються по 2 бали, 5 термінологічних завдань, які оцінюються по 

2 бали, 2 описових завдання, кожне з яких оцінюється по 10 балів. 

Максимальний бал за контрольну становить 50.  

За бажанням (для отримання додаткових до 5 балів) студенти 

можуть виконувати індивідуальні завдання за темою відповідного 

семінарського заняття.  

Семінарські 

заняття 

Система оцінювання семінарських занять визначена п.п. 4.4.3.2, 

4.4.3.3 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому 

юридичному інституті Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника  

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Порядок та організація контролю знань студентів, зокрема, умови 

допуску до підсумкового контролю визначаються р. 5 Положення про 

порядок організації навчального процесу та оцінювання успішності 

студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника  

Підсумковий 

контроль 

Форма підсумкового контролю - залік 

7. Політика навчальної дисципліни 

Письмові роботи: 

Планується виконання студентами обов’язкових та додаткових декількох видів 

письмових робіт: обов’язкової письмової контрольної роботи, письмових завдань за 

темами, винесеними на самостійне опрацювання (перелік міститься в Методичних 

вказівках для забезпечення самостійної роботи студентів третього курсу денної форми 

навчання), письмових експрес-опитувань на семінарських заняттях тощо, а також 

додаткових письмових індивідуальних завдань, наукових робіт (за вибором студента) – 

Методичні вказівки розміщені на сайті кафедри  

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної 

доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що визначається Положенням про 

запобігання та виявлення плагіату у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» https://pnu.edu.ua/положення-про-запобігання-плагіату/. 

Відвідування занять 

https://pnu.edu.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83/


Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти 

відвідають лекції і практичні зайняття навчальної дисципліни.  

Пропуски семінарських (практичних, лабораторних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Студент зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття 

впродовж двох тижнів з дня пропуску заняття. За пропущені лекційні заняття без 

поважних причин в обсязі, що перевищує 10% від загальної кількості лекційних годин, 

які відведені на навчальну дисципліну відповідно до робочого навчального плану, 

керівник навчальної дисципліни віднімає 5 балів від підсумкового семестрового балу 

студента (п. 5.1.2 Положення про порядок організації навчального процесу та 

оцінювання успішності студентів у навчально-науковому юридичному інституті 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

https://law.pnu.edu.ua/організація-навчального-процесу/).  

8. Рекомендована література 

1. Дмитрик О. О., Токарєва К. О. Розвиток бізнес-середовища в Україні: окремі 

аспекти правового забезпечення: монографія.  Харків: НДІ прав. забезп. інновац. 

розвитку НАПрН України, 2019. 203 с. 

2. Мельник Л.Г., Карінцев О.І. Економіка і бізнес: підручник. Суми: Університетська 

книга, 2021. 316 с. URL: https://fmab.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F-

FUB/Економіки_і_підприємництва/ek_predpriyatiy/posobiya_pdf/Ekonomika_i_biznes_20

21.pdf 

3. Карпюк Г.І. Основи підприємництва: Навчальний посібник для здобувачів 

професійної (професійно-технічної) освіти. URL:  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf 

4. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник. Житомир: Державний університет 

«Житомирська полтехніка». 2019. 319 С. URL: 

http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/Управління%20бізнесом.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

5. Хомко Л. В., Кульгавець Х. Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: 

нав чальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2016. 424 с. URL: 

http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf 

  

Детальний перелік монографічної, наукової, науково-практичної літератури, 

нормативних джерел та інформаційних ресурсів до кожної теми міститься в навчально-

методичних посібниках:  

    1. Схаб-Бучинська Т.Я. Правові форми ведення бізнесу в Україні: Методичні вказівки 

для проведення семінарських занять для студентів третього курсу денної форми 

навчання //Тетяна Ярославівна Схаб-Бучинська. Івано-Франківськ: навчально-науковий 

юридичний інститут  Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, 2022. 

2. Схаб-Бучинська Т.Я. Правові форми ведення бізнесу в Україні: Методичні 

вказівки для забезпечення самостійної роботи студентів третього курсу денної форми 

навчання //Тетяна Ярославівна Схаб-Бучинська. Івано-Франківськ: навчально-науковий 

юридичний інститут  Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, 2022.  
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