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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни  
«Правові аспекти створення та захисту власного бізнесу») 

 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
напрям 
підготовки, 
освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів: 3 
 

Галузь знань 
Усі галузі 
(шифр, назва) 

Загальноуніверситетска вибіркова 
 

Модулів: 1 
 

Напрями 
Усі напрями 

(шифр, назва) 
Рік підготовки: 

Змістових модулів:   1 
Спеціалізація 
Усі спеціалізації 

(назва) 

3-й -й 
Курсова робота Семестр 
Загальна кількість 
годин –  90 
 

6-й  

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 7,25 
 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень: бакалавр 
 

16 год . 
Практичні, семінарські 
16 год . 
Лабораторні 
год. год. 
Самостійна робота 
58 год.  
ІНДЗ: 
Вид контролю: залік 

 
 
 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Анотація. Навчальна дисципліна розрахована на студентів, які мають намір 

розпочати власний бізнес. Мета дисципліни – допомогти студентам юридично 

правильно діяти на початковому етапі створення бізнесу. Завданням дисципліни є 

формування у студентів практичних вмінь та навичок необхідних для створення і 

розвитку власної справи. В межах курсу слухачі з’ясують як правильно обирати 

організаційно-правову форми для свого бізнесу (ПП, ТзОВ, ФОП тощо); навчаться 
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реєструвати бізнес у державних реєстрах; обирати найоптимальнішу систему 

оподаткування; здійснювати ефективний захист бізнесу; реєструвати комерційне 

найменування, торговельну марку тощо; організовувати роботу як фрілансера та ін.   

Предмет дисципліни: закономірності функціонування правової системи 

України у сфері правового регулювання бізнесу. 

Викладання навчальної дисципліни передбачає читання лекцій, проведення 

практичних занять, написання студентами письмових робіт і складання заліку. 

Заплановані результати навчання: в результаті проходження курсу студент 

повинен: 

Знати:  

 положення основних нормативно-правових актів, які дозволяють 

створювати власний бізнес; 

 зміст основних судових рішень щодо захисту бізнесу; 

 теоретичні та практичні аспекти захисту бізнесу в Україні. 

Вміти:  

 аналізувати та критично осмислювати дії посадових та приватних осіб; 

 здійснювати пошук необхідних для створення та захисту власного бізнесу 

нормативно-правових актів та судових рішень за допомогою різних 

вітчизняних пошукових систем; 

 дискутувати та обґрунтовувати свою думку щодо правомірності дій 

посадових та приватних осіб; чітко і аргументовано викладати її як в 

усній так і письмовій формі; 

 розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення та 

інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та 

суперечливих вимог законодавства; 

 приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

 

Тема 1.  

Організаційно-правова форма господарювання: поняття, види, порівняння  

(2 год.) 

Поняття та правова природа організаційно-правової форми господарювання. 

Види організаційно-правових форм господарювання в Україні. 

Проблема вибору організаційно-правової форми господарювання під час 

створення власного бізнесу. 

Установчі документи: процедура формування та зміст. 

 

Тема 2. 

Реєстрація суб’єкта господарювання у державних реєстрах 

(2 год.) 

Суб’єкти та порядок державної реєстрації суб’єкта господарювання. On-line 

реєстрація. 

Документи необхідні для державної реєстрації юридичної особи. 

Відмова у державній реєстрації та порядок її оскарження. 

Виправлення помилок допущених при державній реєстрації суб’єкта 

господарювання. 

Державна реєстрація  

 

Тема 3. 

Оподаткування бізнесу в Україні 

(2 год.) 

Загальна характеристика податкової системи України.  
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Характеристика окремих видів податків. 

Проблема вибору системи оподаткування та практика їх вирішення. 

Оподаткування оплати праці найманих працівників.  

 

 

Тема 4.  

Правові аспекти найму працівників 

(2 год.) 

 

Використання найманої праці як засіб розвитку власного бізнесу.  

Працевлаштування працівників з інвалідністю. 

Юридичні аспекти найму та звільнення працівників. 

Юридичні наслідки неофіційного працевлаштування. 

Оплата праці директора суб’єкта господарювання: особливості та практика. 

 

Тема 5.  

Фізична особа-підприємець, фрілансер та самозайнята особа 

(2год.)  

Порядок державної реєстрації фізичної особи-підприємця. 

Оподаткування діяльності фізичної особи-підприємця. 

Особливості найму працівників ФО-підприємцем. Кадрова документація. 

ФОП, самозайнята особа та фрілансер: порівняльно-правова характеристика.  

Особливості трудового договору з фрілансером та оподаткування його праці. 

 

Тема 6. 

Захист інтелектуальної власності 

(2год.)  

Комерційне найменування: поняття, види, загальна характеристика. 

Торговельні марки: поняття та загальна характеристика. 
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Патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.  

Комерційна таємниця та ноу-хау. Угода про нерозголошення як засіб захисту 

власного бізнесу. 

Раціоналізаторська пропозиція як об’єкт інтелектуальної власності та засіб 

заохочення працівників. 

 

Тема 7. 

Франчайзинг (комерційна концесія) як основа для власного бізнесу 

(2год.)  

Франчайзинг (комерційна концесія): поняття, види особливості. 

Тенденції розвитку франчайзингу в Україні: практика та поради спеціалістів. 

Договір комерційної концесії: сторони, форма та зміст. 

Припинення договору комерційної концесії та відповідальність сторін. 

Комерційна субконцесія. 

 

Тема 8.  

Практичні аспекти захисту власного бізнесу в Україні 

(2год.) 

Юридичний самозахист бізнесу від недобросовісної конкуренції. Інформація 

про клієнтів та партнерів як засіб захисту власного бізнесу. 

Захист бізнесу за допомогою органів Антимонопольного комітету України. 

Судовий захист бізнесу: особливості та огляд судової практики. 

Порушення справи про банкрутство як засіб захисту бізнесу. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
годин  

у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль 1. 

Тема 1. 
Організаційно-право-
ва форма господарю-
вання: поняття, види, 
порівняння 

12 2 2   8       

Тема 2. Реєстрація 
суб’єкта господарю-
вання у державних 
реєстрах 

11 2 2   7       

Тема 3. Оподаткува-
ння бізнесу в Україні 

11 2 2   7       

Тема 4. Правові аспек-
ти найму працівників 

11 2 2   7       

Тема 5. Фізична 
особа-підприємець, 
фрілансер та самозай-
нята особа 

12 2 2   8       

Тема 6. Захист інте-
лектуальної власності 

11 2 2   7       

Тема 7. Франчайзинг 
(комерційна концесія) 
як основа для 
власного бізнесу 

11 2 2   7       

Тема 8. Практичні 
аспекти захисту 
власного бізнесу в 
Україні 

11 2 2   7       

Усього :   90 16 16   58       

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Організаційно-правова форма господарювання: поняття, 
види, порівняння 

2 

2 Реєстрація суб’єкта господарювання у державних 
реєстрах 

2 

3 Оподаткування бізнесу в Україні 2 
4 Правові аспекти найму працівників 2 
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5 Фізична особа-підприємець, фрілансер та самозайнята 
особа 

2 

6 Захист інтелектуальної власності 2 
7 Франчайзинг (комерційна концесія) як основа для 

власного бізнесу 
2 

8 Практичні аспекти захисту власного бізнесу в Україні 2 
 Разом  16 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Організаційно-правова форма господарювання: поняття, 
види, порівняння 

8 

2 Реєстрація суб’єкта господарювання у державних 
реєстрах 

7 

3 Оподаткування бізнесу в Україні 7 

4 Правові аспекти найму працівників 7 

5 Фізична особа-підприємець, фрілансер та самозайнята 
особа 

8 

6 Захист інтелектуальної власності 7 

7 Франчайзинг (комерційна концесія) як основа для 
власного бізнесу 

7 

8 Практичні аспекти захисту власного бізнесу в Україні 7 

 Разом  58 

 

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має 

на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. 
Під час практичного заняття викладач має право застосувати одну із наступних 
форм проведення поточного контролю:  

- усне опитування; 
- письмове опитування (контрольна робота);  
- тестовий контроль. 

Тестовий контроль можна проводити як на практичних, так і на лекційних 
заняттях.  

Модульний контроль – це оцінювання якості системного засвоєння студентами 
матеріалу шляхом проведення модулів. Форма модульного контролю за рішенням 
керівника курсу може бути у вигляді: 

- тестів; 
- письмових завдань; 
- усно (колоквіум); 
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- комбінованому. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання 

на певному освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних 
етапах. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 

 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ 

 
Результати контролю враховують при визначенні середнього бала за поточний 

та модульні контролі. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, 
студентові за поточний контроль виставляють «0» балів. 

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою 
шкалою: 

 

№ Бали 
Рівень знань за національною 
шкалою 

1 50 Відмінно 
2 45 Дуже добре 
3 40 Добре 
4 31 Задовільно 
5 26 Достатньо 
6 0 Незадовільно 

 
Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з 

практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про 
свою неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку 
незадовільно, виставлять «0» балів. Отримані у такому разі («0» балів) враховують 
при визначенні середнього бала. 

Для допущення до модуля студент мусить набрати за результатами поточного 
та модульного контролів не менше 26 балів).  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Кінцева 
оцінка за залік складається із суми середнього бала за поточний та модульний 
контролі з дотриманням пропорції 50% - 50%. Якщо студент набирає менше 51 балу, 
залік вважається нескладеним. Студент отримує оцінку «незараховано» і складає 
залік за талоном №2. 

 
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

Кількість набраних балів, 
разом із  поточним, 
модульним контролем 
(національна шкала) 

Код оцінки 
(національна 
шкала) 

Код оцінки за залік  
(міжнародний 
стандарт) 

90 – 100 Зарах A 
81 – 89 Зарах B 
71 – 80 Зарах C 
61 – 70 Зарах D 
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51 – 60 Зарах E 
0  - 50 Незарах FX 
0 – 50  на комісії Незарах F 

 
 

9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова література 

1. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. Податкове право. Навч. 
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с. 

2. Господарське право України : підручник : у 2 ч. / [Андрєєва О. Б., Жорнокуй 
Ю. М., Гетманець О. П. та ін.]. – Х. : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. 

3. Кучер В.О. Господарське право: курс лекцій / В.О. Кучер, В.М. Парасюк. – 
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 380 с. 

4. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний 
посібник. – Київ, 2013. 

5. Податкове право України : підручник / [О. О. Головашевич, А. М. Котенко, 
Є. М. Смичок та ін.] ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Харків : Право, 2018. – 512 с. 

6. Семків В. О., Шандра Р. С. Інтелектуальна власність : підручник для 
студентів неюридичних факультетів / В. О. Семків, Р. С. Шандра. – Львів: 
Галицький друкар, 2015. – 280 с. 

7. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих 
навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014. 

8. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 
2015. 

9. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за 
загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство 
освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016 

 
 
 

 
8. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua. 
2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua. 
3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.  
4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суд: http://www.scourt.gov.ua/ 
5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: 

http://www.ccu.gov.ua/uk/ 
6. Єдиний реєстр судових рішень reyestr.court.gov.ua    
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