
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри економіки та бізнесу 

Протокол № 2 від 2 вересня 2021 р. 

Зав. кафедри                                                                

Н.В. Лохман  

 
 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

 

Ступінь: бакалавр 

 

Кількість кредитів   ECTS 5 

 

 

Розробник: Хаврова К.С. 

доцент, д.е.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 навчальний рік  



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності") / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова для студентів 

спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

241 «Готельно - ресторанна 

справа» 

Семестр (осінній / весняний) осінній  

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 28/10 

Практичні / семінарські, годин 28/10 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94/130 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Ціль: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань щодо 

організації підприємницької діяльності, виконання комплексних економічних 

розрахунків для ефективного здійснення господарської діяльності; формування 

навичок застосування правових знань при виникненні, зміні та припиненні 

підприємницьких правовідносин, в процесі здійснення підприємницької 

діяльності. 

Завдання: вивчення теоретичних засад організації управління 

підприємницькою діяльністю, забезпеченості ресурсами та ефективності їх 

використання, вивчення правового регулювання та ліцензування 

підприємницької діяльності, а також правового регулювання припинення та 

процедури банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності. 

Предмет: теоретично-практичні засади організаційного забезпечення 

підприємницької діяльності та основи нормативно-правових актів України, які 

регулюють правовідносини у галузі підприємницької діяльності юридичних 

осіб та фізичних осіб підприємців. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Організація управління підприємницькою діяльністю  

Тема 2. Договірні взаємовідносини у підприємницькій діяльності 

Тема 3. Формування стартового капіталу підприємства 

Тема 4. Управління фінансами підприємства 



Тема 5. Правовий статус суб’єктів підприємництва 

Тема 6. Легітимізування  суб’єктів підприємництва 

Тема 7. Правовий режим майна суб’єктів підприємництва 

Тема 8. Підстави та порядок припинення підприємницької діяльності 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях;  

здатність діяти відповідально та свідомо; 

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; 

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. 

− фахових програмних компетентностей: 

критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності; 

здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин;  

здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності.  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях;  

демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, 

культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства; 

демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці; 

використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів) 

- знання: 

особливостей організації управління підприємницькою діяльністю; 



основ правового регулювання підприємницької діяльності 

порядку укладання господарських договорів 

- уміння/навички: 

–  організовувати здійснення підприємницької діяльності;  

– володіти правовими основами регулювання підприємницької діяльності, 

самостійно застосовувати в підприємницької діяльності організаційно-

економічні положення законодавства у вирішенні практичних завдань; 

- здійснювати розрахунки та аналіз основних фінансово-економічних 

показників, які характеризують ефективність підприємницької діяльності та 

приймати адекватні рішення щодо її підвищення 

- комунікація: 

використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно-спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

- відповідальність і автономія: 

глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування 

стратегічних рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства; 

безперервний саморозвиток і самовдосконалення;  

здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Організаційне забезпечення підприємницької діяльності   

Тема 1. Організація управління 

підприємницькою діяльністю 
12 2 - - 10 

Тема 2. Договірні взаємовідносини у 

підприємницькій діяльності 
18 2 4 - 12 

Тема 3. Формування стартового 

капіталу підприємства 
20 4 4  12 

Тема 4. Управління фінансами 

підприємства 
20 4 4  12 

Разом за змістовим модулем 1 70 12 12 - 46 

Змістовий модуль 2. Правове забезпечення підприємницької діяльності   

Тема 5. Правовий статус суб’єктів 

підприємництва  
20 4 4 - 12 

• Тема 6. Легітимізування  суб’єктів 

підприємництва 
20 4 4 - 12 

Тема 7. Правовий режим майна 20 4 4 - 12 



суб’єктів підприємництва 

Тема 8. Підстави та порядок 

припинення підприємницької діяльності 
20 4 4  12 

Разом за змістовим модулем 2 80 16 16 - 48 

Усього годин 150 28 28 - 94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ з/п Вид та тема семінарського заняття 
Кількість 

годин 

1 

Семінар – розгорнута бесіда 

Договір (контракт, угода) – основа організації підприємницької 

діяльності  

2 

2 
Семінар запитань і відповідей 

Класифікація підприємницьких договорів за сферами діяльності  
2 

3 
Семінар – дискусія  

Особливості формування стартового капіталу 
2 

4 
Семінар з використанням практичних задач  

Джерела формування стартового капіталу 
2 

5 
Семінар з використанням практичних завдань  

Вартість капіталу підприємства і принципи її оцінки  
2 

6 
Семінар з використанням практичних задач  

Управління структурою капіталу підприємства  
2 

7 

Семінар запитань і відповідей 

Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб – 

суб'єктів підприємницької діяльності  

2 

8 

Семінар запитань і відповідей 

Правове регулювання державної реєстрації фізичних осіб-

підприємців  

2 

9 
Семінар запитань і відповідей 

Ліцензування підприємницької діяльності 
2 

10 
Семінар запитань і відповідей 

Дозвільні процедури у сфері підприємництва 
2 

11 
Семінар – розгорнута бесіда  

Правовий статус майна громадянина-підприємця 
2 

12 

Семінар запитань і відповідей 

Правовий режим майна юридичних осіб-суб’єктів підприємницької 

діяльності 

2 

13 
Семінар запитань і відповідей 

Ліквідація та реорганізація суб’єктів підприємництва 
2 

14 
Семінар з використанням практичних задач  

Банкрутство суб’єктів підприємницької діяльності 
2 

Всього 28 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 



екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів) 
 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 

Позаау-

диторна 

робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тесто

ві 

завдан

ня 

Ситуаційн

і 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання 

для 

самостій

ного 

виконан

ня 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 1 1    1 3 

Тема 2 1 1    1 3 

Тема 3 1 1    1 3 

Тема 4 1 1    1 3 

Тема 5 1 1    1 3 

Тема 6 1 1    1 3 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

6 6    6 18 

Змістовий модуль 2 

Тема 7 1 1 1   1 4 

Тема 8 1 1 1   1 4 

Тема 9 1 1 1   1 4 

Тема 10 1 1 1   1 4 

Тема 11 1 1 1   1 4 

Тема 12 1 1    1 3 

Тема 13  1    1 2 

Тема 14  1 1 4  1 7 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

6 8 6 4  8 32 

Разом  50 
 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

10 25 15 



Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
35-59 FX 

2, «незадовільно» 
0-34 F 

 

 

 


