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навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ» 

Спеціальність: 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

 

 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом вивчення є теоретичні основи формування 

правових засад та економічних методів і прийомів 

практичного застосування наявних ресурсів і потенціалу  

на підприємстві. 
 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою вивчення дисципліни  є сформувати у студентів теоретичні 

знання та практичні рекомендації по вивченню економіко-

правового регулювання на підприємстві, які можуть вирішувати 

практичні завдання підвищення ефективності та 

конкурентоспроможності самого підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

При вивченні навчальної дисципліни «Економіко-правове 

регулювання бізнесу» у студентів мають бути сформовані такі 

предметні компетентності: 

- вміння приймати зважені рішення щодо вибору способу створення 

власного бізнесу та його організаційно-правової форми; 

- вміння обґрунтовувати цілі підприємницької діяльності та стратегії 

їх розвитку; 

- організовувати здійснення підприємницької діяльності; 

- вміння виконувати аналіз виробничо-господарської діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

- уміння визначати чинники, що впливають на ефективність 

діяльності підприємства;  

- уміння аналізувати зовнішнє середовище підприємства, канали 

розповсюдження та передачі інформаційних ресурсів підприємств; 

- вміння застосовувати на практиці основні правові норми 

регулювання бізнесу. 

 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Даний курс покликаний дати студентам теоретичні знання та 

практичні навички для ефективного управління бізнесом 

(підприємством); знання теоретико-методичних аспектів та 

навичок практичного економіко-правового регулювання 

дозволить ефективно управляти наявним ресурсами на 

підприємстві, будувати  динамічні моделі стратегічного 

управління, вибудовувати стратегії економічного розвитку 

підприємства.  

Ці компетентності будуть в нагоді випускникам при 

подальшому працевлаштуванні.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Суть економіко-правового забезпечення 



 

 

Фото за 

бажанням 

бізнесу. Основні функції економіко-правового регулювання 

бізнесу. Правові засади регулювання бізнесу в Україні. Основні 

принципи економіко-правового регулювання на підприємстві. 

Нормативно-правове забезпечення в сфері бізнесу. Державне 

регулювання підприємницької діяльності.  
Види занять: лекції, практичні, самостійна робота  
Методи навчання: методи усного контролю: усне 

опитування; диспут (групова дискусія); моделювання та 

аналіз ситуаційних завдань; підготовка усних доповідей; методи 

письмового контролю: розв’язання тестових завдань, практичних 

завдань і задач; підготовка та захист рефератів за ініціативою 

студента; контрольні роботи. 

Форми навчання: денна, заочна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Економіко-правове регулювання бізнесу» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Мікроекономіка», 

«Прогнозування та макроекономічне планування» 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Економіко-правове регулювання бізнесу» є 

базою для вивчення таких дисциплін як: «Економічна оцінка 

бізнес-процесів»,  «Інноваційний розвиток підприємства» тощо.  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навчальний 

посібник. – 2-е вид., перероб. і доп.  – Київ: Кондор, 2005. – 543 

с. 

2. Оуенз Кейт. Право: посібник для студентів бізнес-

спеціальностей.  – Київ: Знання, 2002. – 606 с.– (Європейське 

право) 

3. Павлов В.І.Основи підприємництва: терміни бізнесу: у 3-х т.: 

навчальний посібник. – вид. 2-е, доп.  – Луцьк: Надстир'я, 1998. – 

Т. 2. – 212 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційний залік 

Кафедра Економіки та бізнес-технологій 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПОБЕРЕЖНА ЗАРІНА МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-

menu/32-kafedra-ekonomiki/sklad-kafedri-

ekonomiki-ta-biznes-tekhnologij 

Тел.: 044 406 7498 

E-mail: z.poberezhna@nau.edu.ua 

                            Робоче місце: 2.419/1 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Даний курс відіграє важливу роль у підготовці кваліфікованого 

персоналу з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, який 

відповідає сучасним умовам і нагальним потребам. 

Лінк на дисципліну  
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