
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ФП11; 

2. Назва: Системи і механізми регулювання бізнесу 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І, 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 (зазначити цифрами); 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Костюкевич А.М., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

•  формулювати основні поняття регулювання бізнесу; 

• аналізувати нормативно-правове забезпечення регулювання бізнесу; 

• аналізувати державні програми розвитку економіки; 

• розуміти фінансову політику держави та використання фінансових ресурсів  

• готувати документи для одержання, переоформлення та анулювання ліцензії; 

• аналізувати грошово-кредитну політику держави; 

• аналізувати валютне регулювання бізнесу; 

• аналізувати державну підтримку малого та середнього бізнесу. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: фінанси, гроші і кредит, 

макроекономіка, основи бізнесу, планування і організація бізнесу. 

 12. Зміст курсу: Теоретичні основи та необхідність регулювання бізнесу, нормативно-правове забезпечення 

регулювання  бізнесу, система та методи регулювання бізнесу, прогнозування, програмування та планування в 

системі регулювання бізнесу, фінансово-бюджетне регулювання бізнесу, податкове регулювання бізнесу, 

грошово-кредитне та валютне регулювання бізнесу, квотування та  лімітування як механізми регулювання 

бізнесу, стандартизація та сертифікація, ліцензування бізнесу, регулювання інвестиційної діяльності, 

інноваційний розвиток та регулювання науково-технічної діяльності, державне регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, державна підтримка бізнесу, регулювання основних сфер господарської 

діяльності. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 

1. Мачуський В. В., Кожура Л. О., Сагайдак Ю. В. та ін. Правове регулювання господарської діяльності: навч. 

посіб. К. : КНЕУ, 2015. 152 с. 

2. Хомко Л. В., Кульгавець Х. Ю. Правове регулювання підприємницької діяльності: навчальний посібник 

Львів. ЛьвДУВС, 2016. 424 с. 

3. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки: підручник. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Укр. акад. 

Друкарства. Л.: Магнолія плюс, В. М. Піча, 2006. 215 c.  

4. Дідківська Л. І. Державне регулювання економіки : навч. посіб. К. Знання, 2007. 214 c. 

5. Сенишин О.С., Горинь М.О., Кундицький О.О.Державне регулювання економіки: навчальний посібник. 

Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. 334 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
32 год. лекцій, 20  год. практичних занять, 98 год. самостійної роботи. Разом –150 год. 

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових та 

рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен. 

 Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, вирішення практичних вправ та завдань.    

16. Мова викладання: українська 
Завідувач кафедри, д.е.н., професор      Г.Ю. Міщук  

Розробник опису дисципліни:  

доцент кафедри трудових ресурсів і підприємництва    А.М. Костюкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ФП11;  

2. Title: Business regulation systems and mechanisms 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: І 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: A.M. Kostiukevych, PhD in 

Economics. 

9. Results of studies:  
formulate the basic concepts of business regulation; 

• analyze the regulatory and legal support of business regulation; 

• analyze state economic development programs; 

• understand the financial policy of the state and the use of financial resources 

• prepare documents for obtaining, renewing and revoking a license; 

• analyze the monetary policy of the state; 

• analyze the currency regulation of business; 

• analyze state support for small and medium-sized businesses. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: finance, money and credit, macroeconomics, 

business fundamentals, business planning and organization. 

12. Course contents: Theoretical bases and necessity of business regulation, normative-legal maintenance of 

business regulation, system and methods of business regulation, forecasting, programming and planning in business 

regulation system, financial and budgetary regulation of business, tax regulation of business, monetary and currency 

regulation of business, quotas and limiting as mechanisms of business regulation, standardization and certification, 

business licensing, regulation of investment activities, innovative development and regulation of scientific and 

technical activities, state regulation of foreign economic activity, state business support, regulation of major areas of 

economic activity. 

13. Recommended educational editions:  
1. Machusky VV, Kozhura LO, Sagaidak YV and others. Legal regulation of economic activity: textbook. way. К.: 

КНЕУ, 2015. 152 с. 

2. Khomko LV, Kulgavets Kh. Yu. Legal regulation of entrepreneurial activity: textbook Lviv. Lviv Department of 

Internal Affairs, 2016. 424 p. 

3. Mikhasyuk IR State regulation of the economy: a textbook. Lviv. nat. Univ. I. Franko, Ukr. acad. Printing. L.: 

Magnolia Plus, VM Picha, 2006. 215 p. 

4. Didkivska LI State regulation of the economy: textbook. way. K. Knowledge, 2007. 214 p. 

5. Senyshyn OS, Goryn MO, Kunditsky OO State regulation of the economy: a textbook. Lviv: LNU named after I. 

Franko, 2014. 334 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
32 hours of lectures, 20 hours of practical classes,98 hours of independent work. Together -150 hours 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business and role 

games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): test exam. 

Current control (60 points): testing, questioning, solving practical exercises and tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian 
Head of the Department of 

Human Resources and Entrepreneur, Prof.      H. Mishchuk 

 

Prepared by: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cand. Sci (Econ.), Assoc. Prof.       A. Kostiukevych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


