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Піж час вивчення навчальної дисципліни «Організаційно-правові форми
ведення бізнесу» ви дізнаєтесь про види та форми бізнесу, як створити
підприємство з «нуля», про порядок та які документи потрібні для
реєстрації кожної форми бізнесу, яку форму оподаткування обирати, як
здійснюється ліцензування та патентування діяльності, все про захист
комерційної таємниці та укладання комерційних угод, про податкові
розрахунки і звітність, юридичну відповідальність за правопорушення в
сфері бізнесу. Під час освоєння курсу ви навчитесь розробляти статут та
бізнес-план підприємства, розраховувати необхідний обсяг ресурсів для
започаткування бізнесу, вести облік доходів, оцінювати рівень
конкуренції, розробляти комерційні угоди.
Коротка анотація Дисципліна «Основи організації бізнесу» є дисципліною вільного вибору
курсу
студента для підготовки за освітньою програмою бакалавра, яка
викладається у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою ECTS).
Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Організаційно-правові форми
ведення бізнесу» є формування у студентів ґрунтовних теоретичних та
практичних знань з організації та правових форм ведення бізнесу. Цілями
є формування системи знань про види та форми бізнесу, порядок
створення та реєстрації суб’єкта бізнесу, форми оподаткування,
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ліцензування та патентування діяльності, про захист комерційної
таємниці та укладання комерційних угод, про податкові розрахунки і
звітність, про юридичну відповідальність за правопорушення в сфері
бізнесу.
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90 год.
32 годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин практичних
занять та _58_ години самостійної роботи
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: організаційні форми та види економічної діяльності; порядок
реєстрації суб’єкта бізнесу; підстави та порядок припинення
підприємницької діяльності; все про державну підтримку підприємництва;
елементи організаційного забезпечення бізнесу; порядок ліцензування та
патентування діяльності; організацію ціноутворення та укладання
комерційних угод; правові основи регулювання конкуренції.
розуміти: принципи підприємницької діяльності, логіку розроблення
бізнес-плану, правовий статус майна суб’єкта бізнесу, правові аспекти
відповідальності ведення бізнесу, суть державного регулювання бізнесу.
вміти: розробляти установчі документи та бізнес-план суб’єкта бізнесу;
користуватися електронними сервісами для реєстрації суб’єкта бізнесу;
вибирати тип і переваги обраного суб’єкта бізнесу; розробляти бізнес-план
з організації бізнесу; розраховувати необхідний обсяг ресурсів для
започаткування бізнесу; формувати основні типи документів в системі
документообігу суб’єкта бізнесу.

Ключові слова
Формат курсу

Компетентності і програмні результати навчання, які
забезпечує курс
Інтегральна компетентність.
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні
проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та
невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів
економічної науки.
Загальні: ЗК 4: Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Спеціальні: СК 10:Здатність використовувати сучасні джерела
економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для
складання службових документів та аналітичних звітів; СК 12: Здатність
самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі
конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; СК 14:
Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох
професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих
соціально-економічних наслідків.
Програмні результати навчання: РН 5: Застосовувати аналітичний та
методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття
управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами,
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). РН
6: Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,
ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері
економічної діяльності. РН 10: Проводити аналіз функціонування та
розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери,
розраховувати. РН 12: Застосовувати набуті теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані
результати. РН 22: Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових
ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
бізнес, підприємництво, підприємець, організаційно-правова форма,
бізнес-план, персонал, виробничі ресурси, трудовий договір, контракт,
угода, комерційна таємниця, конкуренція.
Очний /заочний
Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт
науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання
глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної форми
навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з розкладом та
своєчасно виконувати навчальні завдання відповідно до робочої
програми.

Теми

Тема 1. Сутність, правова основа та форми бізнесу.
Тема 2. Організаційно-правові засади реєстрації бізнесу.
Тема 3. Вибір оптимальної форми оподаткування.
Тема 4. Державне регулювання бізнесу.
Тема 5. Планування діяльності бізнесу.
Тема 6. Підстави та порядок припинення бізнес-діяльності.
Тема 7. Організаційне забезпечення бізнесу.
Тема 8. Ліцензування та патентування бізнесової діяльності.
Тема 9. Організація укладання комерційних угод та захисту комерційної
таємниці.
Тема 10. Конкуренція в бізнесі.
Тема 11. Юридична відповідальність за правопорушення в сфері
підприємництва.
Тема 12. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єкта бізнесу.

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

Залік за підсумками поточної успішності

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з
мікроекономіки, основ права, інформатики достатніх для сприйняття
категоріального апарату, розуміння джерел та способів одержання
інформації, її нескладного аналізу.
Навчальні методи та Презентації, лекції, спільні розробки, робота у групах, дискусія, підготовка
техніки, які будуть реферативних/аналітичних досліджень.
використовуватися Лекційна форма навчання:
під час викладання проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки та
курсу
комп’ютера; в період дистанційного навчання – проведення лекцій на
платформі MS Teams.
Семінарські та практичні заняття:
доповідь, відповідь, обговорення; презентації проведеного аналізу,
тестування, розв’язування практичних задач, переважно з реальними
даними.
Необхідне
Комп’ютер, проектор, роздатковий матеріал. Для вивчення курсу
обладнання
достатньо володіти загально вживаними програми такими як Microsoft
Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point.
Критерії
Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за
оцінювання (окремо наступним співвідношенням:
для кожного виду
• активність під час практичних та семінарських занять:
навчальної
максимально балів 10 (10% від семестрової оцінки);
• виконання домашніх завдань% максимально 15 балів (15% від
діяльності)
семестрової оцінки);
• тести для самоконтролю: максимально балів 30 (30% від
семестрової оцінки);
• аналітичне дослідження: максимально балів 20 (20% від
семестрової оцінки);
• контрольні заміри (модуль): максимально балів 25 (25% від
семестрової оцінки).
Підсумкова максимально балів 100.
Очікується, що студенти виконають індивідуальну аналітичну роботу/
розроблення бізнес-плану. Академічна доброчесність: Очікується, що
роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела,
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної
недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем,
незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідування занять є
важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі
лекції і практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача
про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх
видів письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література,
яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти
заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких
немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При
цьому обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та
запізнень на заняття, користування мобільним телефоном, планшетом чи
іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого
завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання буде надано після завершення курсу.

