
 

 
 

Керівник курсу 
 

ПІП к.е.н., доц. Фаріон Володимир Ярославович 

Контактна інформація farionvolodymyr@ukr.net 

 
Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та 
обліку» спрямована на формування системи знань з нормативно-правового регулювання 
підприємницької діяльності та обліку, організаційно-правових форм здійснення 
підприємництва. В результаті вивчення даного курсу студент повинен уміти тлумачити й 
застосовувати чинне законодавство у сфері підприємницької діяльності та обліку. 

 

 
Структура курсу 

  

Годин 
(ауд) 

Тема Результати навчання Завданн 
я 

4 Основи правового 
регулювання 
підприємницької 
діяльності та обліку в 
Україні: 

Знати основні ознаки підприємництва та 
функції й принципи підприємницької 
діяльності; володіти нормативно-правовою 
базою, що регулює підприємницьку 
діяльність та облік. 

 тести 

4 Організаційно-правові 
форми суб’єкта 
господарювання 

Знати організаційно-правові форми 
суб’єктів підприємницької діяльності й 
проблеми їх розвитку. 

 тести 

4 Фізичні особи- 
підприємці як суб’єкти 
підприємницької 
діяльності 

Знати ознаки й вимоги до фізичних осіб- 
підприємців як суб’єктів підприємницької 
діяльності, та особливості їх реєстрації як 
підприємців та реєстрації припинення 
фізичної особи-підприємця 

 тести 

Силабус курсу 

Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності 
та обліку 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 07  управління та адміністрування 
Спеціальність – 071  облік і оподаткування 
Освітньо-професійна програма - облік і оподаткування 

 

Рік навчання: IІ, Семестр:ІІІ 

Кількість кредитів: 5 

Мова викладання: українська 
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4 Юридичні особи як 
суб’єкти 
підприємницької 
діяльності 

Знати порядок створення та припинення 
юридичних осіб та володіти нормативно- 
правовою базою, щодо створення, 
реєстрації та припинення юридичної особи. 

 тести 

10 Організаційно-правові 
основи 
бухгалтерського 
обліку в 
підприємницькій 
діяльності 

Володіти нормативно-правовою базою, що 
регулює ведення обліку об’єктів 
бухгалтерського обліку та формування 
звітності суб’єктів господарювання 

 тести, 
задачі 

4 Правове регулювання 
формування звітності 
суб’єктів 
господарювання 

Знати особливості правового регулювання 
та формування звітності суб’єктів 
господарювання. 

тести 

6 Оподаткування 
підприємницької 
діяльності 

Знати особливості оподаткування суб’єктів 
господарювання. 

 тести 

6 Відповідальність за 
порушення 
законодавства у 
сфері 
підприємницької 
діяльності та обліку 

Знати загальноправові засади 
відповідальності у сфері підприємницької 
діяльності та обліку 

 тести 
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Політика оцінювання 

 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів модульного контролю без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (не 
більше 70 балів, а для ректорської контрольної роботи – не більше 60 балів). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями 
не більше 20%. 

● Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 

 
 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 
(ректорська 
контрольна 

робота) 

Заліковий 
модуль 3 

(КПІЗ) 

30% 40% 30% 

1. Усне опитування під 
час заняття (4 теми по 
10 балів = 40 балів) 
2. Письмова робота = 
60 балів 

1. Усне опитування під 
час заняття (4 теми по 
5 балів = 20 балів) 
2. Письмова робота = 
80 балів 

1. Написання та захист 
КПІЗ = 80 балів. 
2. Виконання завдань під 
час тренінгу = 20 балів 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


