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1. Мета: формування системи знань, умінь та навичок щодо організації 

підприємницької діяльності, обґрунтування доходів, витрат та економічної 

доцільності створюваного суб’єкта підприємницької діяльності, правового 

регулювання забезпечення підприємницької діяльності, формування навичок 

застосування правових знань при виникненні, зміні та припиненні 

підприємницьких правовідносин. 

 

2. Завдання полягає в теоретичній і практичній підготовці здобувачів ВО щодо 

організаційних та правових  умов створення  та припинення підприємницької 

діяльності, формування вмінь та навичок: обґрунтування та оцінювання доходів, 

витрат та ефективності створюваного суб’єкта підприємницької діяльності, 

проведення комплексних розрахунків з метою обґрунтування управлінських 

рішень, бізнес-проектів та виявлення резервів підвищення ефективності 

господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; використання та 

дотримання правових засад регулювання державної реєстрації та ліцензування 

суб’єкта підприємницької діяльності, організації підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами,  правових засад регулювання припинення 

та процедури банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:  

знання і розуміння:  



 нормативно-правової бази, яка регулює процедуру реєстрації та припинення 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні; 

 механізму та середовища функціонування суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 інструментарію обґрунтування доходів створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності;  

 методики обґрунтування витрат створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

 особливостей аналізу фінансово-економічних результатів й ефективності 

діяльності ефективності створюваного суб’єкта підприємницької діяльності;  

 основних засад правового регулювання державної реєстрації та ліцензування 

суб’єкта підприємницької діяльності, організації підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами; 

 правового регулювання процедури припинення підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами, процедури банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

застосування знань і розумінь:  

 вміння та навички розрізняти організаційно-правові форми підприємницької 

діяльності, робити обґрунтований вибір напрямів діяльності та сфери 

бізнесу; 

 організовувати збір і аналізувати інформацію про фактори середовища 

функціонування, оцінювати їх вплив на діяльність суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

 обґрунтовувати доходи та витрати створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

 аналізувати ефективність використання ресурсів створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

 здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

розраховувати амортизаційні відрахування основних засобів та 

нематеріальних активів; 

 визначати склад та структуру персоналу створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

 здійснювати раціональну організацію оплати праці, вибір форм і систем 

оплати праці, визначати оптимальну величину і склад фонду оплати праці; 

 обґрунтовувати стратегічні та тактичні управлінські рішення з різних 

аспектів господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; 

 розраховувати собівартість продукції та витрати операційної діяльності, 

складати кошторис витрат на виробництво продукції, надання послуг, 

виконання робіт, визначати ціни на продукцію, роботи. послуги;  

 застосовувати основи обліку та оподаткування у підприємницькій 

діяльності;  



 аналізувати основні показники ефективності діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

 здійснювати процедуру подання документів для державної реєстрації 

юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності; для 

ліцензування певних видів підприємницької діяльності; 

 розраховувати ставки єдиного податку за спрощеною системою 

оподаткування, обліку та звітності фізичних осіб – підприємців; 

 аналізувати документи для вирішення господарських спорів між суб’єктами 

підприємницької діяльності; 

 здійснювати процедуру прийняття на роботу суб’єктами підприємницької 

діяльності найманих працівників; 

 здійснювати процедуру припинення підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами – підприємцями. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Тема 1. Загальні організаційні умови створення суб’єкта підприємницької 

діяльності  

Тема 2. Обґрунтування доходів створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

Тема 3. Обґрунтування витрат створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

Тема 4. Правове регулювання державної реєстрації та ліцензування суб’єкта 

підприємницької діяльності 

Тема 5. Правове регулювання організації підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами  

Тема 6. Обґрунтування ефективності створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності  

Тема 7. Правове регулювання процедури припинення підприємницької 

діяльності юридичними та фізичними особами.  

Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності 
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