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ВСТУП
Сучасний розвиток підприємництва в Україні потребує постійного
оновлення механізмів управління всіх учасників ринкових відносин, способом
застосування системи організаційно-правового забезпечення підприємницької
діяльності.
В сучасних умовах організаційно-правове забезпечення підприємницької
діяльності виступає основою стратегічного та тактичного управління, адже дає
змогу суб’єктам господарювання комплексно та всеосяжно вивчити,
спрогнозувати та реалізувати свої організаційні можливості й потенціал, під
впливом існуючих макро- та мікрочинників.
Мета вивчення дисципліни «Організаційно-правове забезпечення
підприємницької діяльності» - формування системи знань, умінь та навичок зі
створення та організації підприємницької структури, обґрунтування її доходів,
витрат та економічної доцільності; знань правового регулювання забезпечення
підприємницької діяльності; формування навичок застосування правових знань
при виникненні, зміні та припиненні підприємницьких правовідносин.
В процесі вивчення дисципліни «Організаційно-правове забезпечення
підприємницької діяльності» студентом виконується індивідуальне завдання
«Створення підприємницької структури», яке оформлюється як звіт з
індивідуального завдання згідно існуючих вимог та захищається на екзамені.
Звіт з індивідуального завдання з дисципліни «Організаційно-правове
забезпечення підприємницької діяльності» повинна складатися з: титульного
листа (додаток А), змісту (додаток Б), вступу – 1,5-2 стор., який включає
актуальність теми, мета, завдання, об’єкт, предмет, інформаційна база (додаток
В), двох розділів – до 40 стор., висновків - 1,5-2 стор., списку використаної
літератури – 20-30 джерел, оформленого згідно згідно п.п. 5.4 ДСТУ 8302:2015,
додатків.
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ЧАСТИНА 1.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
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1. Опис дисципліни
Характеристика дисципліни

Найменування показників
Обов'язкова (для студентів
спеціальності "назва спеціальності")/

Обов’язкова для студентів усіх
спеціальностей

вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські,
годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

весняний
6,5
195
1
17
51
127

2,5
4
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль: формування системи знань, умінь та навичок зі створення та
організації підприємницької структури, обґрунтування її доходів, витрат та
економічної доцільності; знань правового регулювання забезпечення
підприємницької діяльності; формування навичок застосування правових знань
при виникненні, зміні та припиненні підприємницьких правовідносин.
Завдання: розвиток умінь і навичок щодо організаційного забезпечення
підприємницької діяльності на практиці; вивчення основних понять і категорій
підприємницького права України, формування у студентів високої правової
культури і правосвідомості, поваги до законів, необхідності їх неухильного
дотримання.
Предмет:
система
організаційно-правового
забезпечення
підприємницької діяльності.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької структури
Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької структури
7

Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення підприємницької
діяльності юридичними та фізичними особами
Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності

8

3. Структура дисципліни
Кількість годин
Назви змістових модулів і тем

у тому числі
лекц
пр./сем.
лаб.
Змістовий модуль 1. Організаційне забезпечення підприємницької діяльності
Тема 1. Загальні організаційні умови
23
2
6
створення підприємницької структури
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної
24
2
6
підприємницької структури
Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної
26
2
8
підприємницької структури
Тема
4.
Обґрунтування
ефективності
25
3
6
створюваної підприємницької структури
Разом за змістовим модулем 1
98
9
26
0
Змістовий модуль 2. Правове забезпечення підприємницької діяльності
усього

Тема 5. Правове регулювання створення
суб’єктів підприємницької діяльності
Тема 6. Правове регулювання ліцензування
та
патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності
Тема 7. Правове регулювання процедури
припинення підприємницької діяльності
юридичними та фізичними особами
Тема 8. Правове регулювання процедури
банкрутства
суб’єктів
підприємницької
діяльності
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

СРС
15
16
16
16
63

26

2

8

16

26

2

8

16

22

2

4

16

23

2

5

16

97
195

8
17

25
51

0
0

64
127

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Вид та тема семінарсько-практичного заняття

Кількість
годин

Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури (Визначення локації створюваної підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури (Оцінка ринкової позиції створюваної підприємницької
структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури
(Організація
формування
капіталу
створюваної
підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької структури
(Обґрунтування обсягів операційної діяльності та реалізації продукції /
товарів / послуг створюваної підприємницької структури)

2

9

2

2

2

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької структури
(Обґрунтування стратегії збуту та реалізації продукції / товарів / послуг
створюваної підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької структури
(Організація рекламної кампанії створюваної підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької структури
(Обґрунтування матеріальних витрат створюваної підприємницької
структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької структури
(Обґрунтування витрат на оплату праці створюваної підприємницької
структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької структури
(Обґрунтування амортизаційних відрахувань та зведених витрат
створюваної підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької структури
(Обґрунтування меж доцільності діяльності створюваної підприємницької
структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури (Визначення кінцевих фінансових результатів створюваної
підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури (Обґрунтування вибору системи оподаткування створюваної
підприємницької структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури (Обґрунтування економічної доцільності створюваної
підприємницької структури)
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності (5.1 Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності (5.2 Поняття легалізації суб'єктів підприємницької діяльності)
Семінар – дискусія
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності (5.3 Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб
– суб'єктів підприємницької діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності (5.4 Правове регулювання державної реєстрації фізичних осіб
підприємців)
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
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2

2
2

2

2

2

2

2

2

2
2
2

2

2

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

видів підприємницької діяльності (6.1 Правове регулювання ліцензування
окремих видів підприємницької діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності (6.2 Переоформлення, видача дубліката
та анулювання ліцензії на здійснення певного виду підприємницької
діяльності)
Семінар – дискусія
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності (6.3 Правове регулювання патентування
окремих видів підприємницької діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності (6.4 Процедура патентування окремих
видів підприємницької діяльності)
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення підприємницької
діяльності юридичними та фізичними особами (7.1. Правове регулювання
процедури припинення підприємницької діяльності юридичними
особами)
Семінар запитань і відповідей
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення підприємницької
діяльності юридичними та фізичними особами (7.2 Правове регулювання
процедури припинення підприємницької діяльності фізичними особами)
Семінар – дискусія
Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності (8.1 Правове регулювання банкрутства в
Україні)
Семінар запитань і відповідей
Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності (8.2 Процедура банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності)
Всього

2

2

2

2

2

2

3
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5. Індивідуальні завдання
1.
Виконати індивідуальне завдання, яке передбачене при вивченні
тем 1-8 і наведене у другому розділі даних методичних рекомендацій.
Формування вихідних даних студент здійснює самостійно при узгодженні з
лекторами курсу.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема семінарських
самостійЗміст самостійної роботи
занять
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Організаційне забезпечення підприємницької діяльності
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 1. Загальні організаційні
умови
створення

5

1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
побудувати власний підприємницький профіль,

11

Засоби
діагностики

Результати
виконання та
захист
наскрізного

підприємницької
структури
(Визначення
локації
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 1. Загальні організаційні
умови
створення
підприємницької
структури
(Оцінка
ринкової
позиції
створюваної підприємницької
структури)

Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 1. Загальні організаційні
умови
створення
підприємницької
структури
(Організація
формування
капіталу
створюваної
підприємницької структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 2. Обґрунтування доходів
створюваної підприємницької
структури
(Обґрунтування
обсягів операційної діяльності
та реалізації продукції / товарів
/
послуг
створюваної
підприємницької структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 2. Обґрунтування доходів
створюваної підприємницької
структури
(Обґрунтування
стратегії збуту та реалізації
продукції / товарів / послуг
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 2. Обґрунтування доходів
створюваної підприємницької
структури
(Організація
рекламної
кампанії
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат
створюваної підприємницької
структури
(Обґрунтування
матеріальних
витрат
створюваної підприємницької
структури)

5

5

4

4

4

4

охарактеризувати
відкриття
підприємницької
структури в обраній сфері, сформувати реквізити
створюваної підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
здійснити аналіз конкурентної позиції створюваної
підприємницької
структури,
виконати
аналіз
макросередовища
(зовнішнього
середовища)
створюваної підприємницької структури, виконати
аналіз впливу факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища створюваної підприємницької структури,
визначити стратегічне положення на ринку
створюваної підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
обґрунтувати розмір капіталу, що необхідно
інвестувати в необоротні активи створюваної
підприємницької структури,
охарактеризувати
організаційно-правову
форму
створюваної підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
визначити обсяги реалізації продукції, товарів, послуг
створюваної підприємницької структури, визначити
обсяги
операційної
діяльності
створюваної
підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].

індивідуальног
о завдання за
етапами

1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
обґрунтувати вибір каналів збуту продукції / товарів /
послуг створюваної підприємницької структури,
обґрунтування виду знижки на ціни продукції / товарів
/ послуг створюваної підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].

Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами

1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
сформувати бюджет витрат на рекламу, сформувати
варіантні прогнози обсягів операційної діяльності
створюваної підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].

Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами

1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
визначити розмір прямих матеріальних витрат на
продукцію,
товари,
послуги
створюваної
підприємницької структури, визначити розмір витрат
на
опалення,
освітлення,
водопостачання,
водовідведення, електропостачання створюваної
підприємницької структури, визначити розмір
матеріальних витрат створюваної підприємницької
структури, які можуть мати місце, але не визначено в

Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами
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Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами

Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами
Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами

Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат
створюваної підприємницької
структури
(Обґрунтування
витрат
на
оплату
праці
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат
створюваної підприємницької
структури
(Обґрунтування
амортизаційних відрахувань та
зведених витрат створюваної
підприємницької структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема 3. Обґрунтування витрат
створюваної підприємницької
структури (Обґрунтування меж
доцільності
діяльності
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема
4.
Обґрунтування
ефективності
створюваної
підприємницької
структури
(Визначення
кінцевих
фінансових
результатів
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема
4.
Обґрунтування
ефективності
створюваної
підприємницької
структури
(Обґрунтування
вибору
системи
оподаткування
створюваної підприємницької
структури)
Семінар
з
виконанням
практичних завдань
Тема
4.
Обґрунтування
ефективності
створюваної
підприємницької
структури
(Обґрунтування
економічної
доцільності
створюваної
підприємницької структури)

6

5

5

6

5

5

індивідуальних завданнях 1 і 2 семінару 3.1, визначити
загальний розмір матеріальних витрат створюваної
підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
обґрунтування витрат на оплату праці створюваної
підприємницької структури, визначити загальний
розмір витрат на оплату праці створюваної
підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
визначити розмір амортизаційних відрахувань
створюваної підприємницької структури, визначити
розмір інших операційних витрат створюваної
підприємницької структури
визначити
зведені
витрати
створюваної
підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2 Виконання наскрізного індивідуального завдання:
здійснити розподіл витрат операційної діяльності за
ознакою залежності від обсягу виробництва,
обґрунтувати межі доцільності діяльності створюваної
підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
визначити кінцеві фінансові результати створюваної
підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].

1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
визначити кінцевий фінансовий результат за
спрощеною системою оподаткування створюваної
підприємницької структури, обґрунтувати вибір
системи оподаткування створюваної підприємницької
структури.
Джерело [11-20; 27; 28].
1. Опрацювання рекомендованої літератури для
обговорення на семінарсько-практичному занятті.
2. Виконання наскрізного індивідуального завдання:
обґрунтувати
основні
економічні
показники
створюваної підприємницької структури.
Джерело [11-20; 27; 28].

Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами
Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами

Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами
Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами
Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами
Результати
виконання та
захист
наскрізного
індивідуальног
о завдання за
етапами

Разом
за
змістовим
63
модулем 1
Змістовий модуль 2. Правове забезпечення підприємницької діяльності
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 5. Правове регулювання

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Результати
літератури для обговорення на семінарсько- виконання
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створення
суб’єктів
підприємницької діяльності (5.1
Поняття і види суб'єктів
підприємницької діяльності)і
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 5. Правове регулювання
створення
суб’єктів
підприємницької діяльності (5.2
Поняття легалізації суб'єктів
підприємницької діяльності)
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 5. Правове регулювання
створення
суб’єктів
підприємницької діяльності (5.3
Правове
регулювання
державної
реєстрації
юридичних осіб – суб'єктів
підприємницької діяльності)
Семінар – розгорнута бесіда
Тема 5. Правове регулювання
створення
суб’єктів
підприємницької діяльності (5.4
Правове
регулювання
державної реєстрації фізичних
осіб підприємців)
Семінар запитань і відповідей
Тема 6. Правове регулювання
ліцензування та патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності (6.1
Правове
регулювання
ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 6. Правове регулювання
ліцензування та патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності (6.2
Переоформлення,
видача
дубліката
та
анулювання
ліцензії на здійснення певного
виду
підприємницької
діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 6. Правове регулювання
ліцензування та патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності (6.3
Правове
регулювання
патентування окремих видів
підприємницької діяльності)
Семінар запитань і відповідей
Тема 6. Правове регулювання
ліцензування та патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності (6.4
Процедура
патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності)
Семінар – дискусія
Тема 7. Правове регулювання

4

4

4

4

4

4

4
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практичному занятті.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
організаційно-правових
форм
суб’єктів
підприємницької діяльності.
Джерело [1-5; 11].
1. Опрацювання нормативно-правових актів, що
регулюють підприємницькі правовідносини.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
легалізації суб’єктів підприємницької діяльності.
Джерело [1-8; 12].

ситуативних
завдань
та
кейсів

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення на семінарськопрактичному занятті.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
державної реєстрації юридичних осіб – суб'єктів
підприємницької діяльності.
Джерело [1-4; 11].

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

1. Опрацювання нормативно-правових актів, що
регулюють
процедуру
створення
суб’єктів
підприємницької діяльності.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
правового регулювання державної реєстрації
фізичних осіб підприємців.
Джерело [1-8; 10].
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури
щодо
правового
регулювання
ліцензування та патентування окремих видів
підприємницької діяльності.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
державної реєстрації юридичних осіб – суб'єктів
підприємницької діяльності.
Джерело [1-8; 10].
1. Опрацювання нормативно-правових актів, що
регулюють процедуру ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
правового регулювання переоформлення, видачі
дублікату та анулювання ліцензії на здійснення
певного виду підприємницької діяльності.
Джерело [1-5; 9,10].

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури
щодо
правового
регулювання
патентування окремих видів підприємницької
діяльності.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
патентування окремих видів підприємницької
діяльності.
Джерело [1-8; 10,11,12].
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури
щодо
правового
регулювання
патентування окремих видів підприємницької
діяльності.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
процедури
патентування
окремих
видів
підприємницької діяльності.
Джерело [1-4; 10,11].
1. Опрацювання нормативно-правових актів, що
регулюють процедуру припинення підприємницької

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів
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Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

Результати
виконання

процедури
припинення
підприємницької
діяльності
юридичними та фізичними
особами
(7.1.
Правове
регулювання
процедури
припинення підприємницької
діяльності
юридичними
особами)
Семінар – дискусія
Тема 7. Правове регулювання
процедури
припинення
підприємницької
діяльності
юридичними та фізичними
особами
(7.2
Правове
регулювання
процедури
припинення підприємницької
діяльності фізичними особами)
Семінар запитань і відповідей
Тема 8. Правове регулювання
процедури
банкрутства
суб’єктів
підприємницької
діяльності
(8.1
Правове
регулювання банкрутства в
Україні)
Семінар запитань і відповідей
Тема 8. Правове регулювання
процедури
банкрутства
суб’єктів
підприємницької
діяльності
(8.2
Процедура
банкрутства
суб’єктів
підприємницької діяльності)
Разом за змістовим модулем 2

Разом

діяльності юридичними особами.
ситуативних
2. Обговорення ситуативних завдань щодо завдань
та
правового регулювання процедури припинення кейсів
підприємницької діяльності юридичними особами.
Джерело [2-4; 10,11].

8

8

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури
щодо
процедури
припинення
підприємницької діяльності фізичними особами.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
процедури
припинення
підприємницької
діяльності фізичними особами.
Джерело [1-4; 10,11].

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

1. Опрацювання нормативно-правових актів, що
регулюють процедуру банкрутства в Україні.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
правового регулювання процедури банкрутства.
Джерело [6-8; 10,11,12].

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури щодо санації та процедуру банкрутства в
Україні.
2. Обговорення ситуативних завдань щодо
правового регулювання процедури санації та
банкрутства.
Джерело [6-8; 10,11,12].

Результати
виконання
ситуативних
завдань
та
кейсів

64
127
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7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем,
результатами навчання та компетентностями
Результати навчання
1

Загальні
2
3
4

Знання теоретичних основ підприємницького
права, а саме:
предмету підприємницького права, методу
підприємницького
права,
системи
підприємницького
права,
джерел
підприємницького права
Знання
ключових
аспектів
державної
економічної політики і державного регулювання
підприємницького діяльності – форми реалізації
державою економічної політики та її основні
напрями, засоби державного регулювання
господарської діяльності
Знання основних нормативно-правових актів,
що регулюють захист економічної конкуренції,
а також правове положення Антимонопольного
комітету
Знання класифікації суб’єктів господарського
права, їх легалізації, державної реєстрації,
ліцензування певних видів господарської
діяльності, а також патентування певних видів
господарської діяльності
Розуміння процедури припинення суб’єктів
господарського права (юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців)
Уміння побудови організаційної структури
підприємства. Знання особливостей правового
положення
приватних,
комунальних
і
державних підприємств
Уміння застосовувати процедуру створення та
державної
реєстрації
підприємницької
структури
Уміння
визначати
організаційні
умови
створення підприємницької структури
Уміння обґрунтовувати доходи створюваної
підприємницької структури
Уміння обґрунтовувати витрати створюваної
підприємницької структури
Уміння обґрунтовувати економічну доцільність
створюваної підприємницької структури

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

16

6

8. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1 (заняття 1)
Тема 1 (заняття 2)
Тема 1 (заняття 3)
Тема 2 (заняття 1)
Тема 2 (заняття 2)
Тема 2 (заняття 3)
Тема 3 (заняття 1)
Тема 3 (заняття 2)
Тема 3 (заняття 3)
Тема 3 (заняття 4)
Тема 4 (заняття 1)
Тема 4 (заняття 2)
Теми 4 (заняття 3)

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
ІндивіТестові
завдання, теоретичних дуальне
завдання
задачі
питань теми завдання
Змістовий модуль 1
5
2
2
3
2
2
4
2
2
2
1
1
2

Разом змістовий
модуль 1

ПМК

Сума
балів
5
2
2
3
2
2
4
2
2
2
1
1
2

25

25

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

25

25

Змістовий модуль 2
Тема 5 (заняття 1)
Тема 5 (заняття 2)
Тема 5 (заняття 3)
Тема 5 (заняття 4)
Тема 6 (заняття 1)
Тема 6 (заняття 2)
Тема 6 (заняття 3)
Тема 6 (заняття 4)
Тема 7 (заняття 1)
Тема 7 (заняття 2)
Тема 8 (заняття 1)
Тема 8 (заняття 2)

Разом змістовий
модуль 2
Екзамен
Разом

50
100

Складання екзамену передбачає захист виконаних індивідуальних
завдань.
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Шкала
100-бальна шкала
Національна шкала
ECTS
90-100
A
5, «відмінно»
80-89
B
4, «добре»
75-79
C
17

70-74
60-69
35-59
0-34

D
E
FX
F

3, «задовільно»
2, «незадовільно»

9. Методичне забезпечення
Методичні вказівки з вивчення дисципліни, комплекти індивідуальних
завдань, навчальна та наукова література, законодавчі і нормативні документи.
10. Рекомендована література
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Мандриковський М.М. Господарське законодавство: навч. посіб. / М.М.
Мандриковський. – 2-ге вид. – Львів: Вид-во нац. ун-ту “Львівська
політехника”, 2004. – 172 с.
3. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій / О.М. Вінник. – К.:
Атіка, 2014. – 624 с.
4. Щербина В.С. Господарське право: підруч. / В.С. Щербина. – 2-е вид.,
перероб. і доп. – К.: Хрінком Інтер. – 2012. – 592 с.
5. Господарське право: Практикум / В.С. Щербина, Г.В. Пронська, О.М.
Вінник та ін.; За заг. ред. В.С. Щербини. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.:
Юрінком Інтер, 2013. – 416 с.
6. Пігач Я.М. Господарське законодавство: навч. посіб. / Я.М. Пігач, Л.М.
Труфанова. – К.: Центр навчальної літератури. – 2015. – 624 с.
7. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебн. / И.В. Ершова. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД “Юриспруденция”, 2003. – 544 с.
8. Жук А.А. Господарське право: навч. посіб. / А.А. Жук, І.А. Жук, О.М.
Неживець. – К.: Кондор, 2003. – 400 с.
9. Предпринимательское право Украины: учеб./ Р.Б.Шишка,А.М.
Сытник,В.Н. Левков и др./ Харьков: Эспада, 2001. - 624 с.
10. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради
України. - 2010. - № 12. - Ст. 120.
11. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
12. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова,
М.М. Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
13.
Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
14. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
15. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
18

16. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
17. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
18. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
19. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
20. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
Допоміжна
21. Мамутов В.К. Развитие хозяйственного законодательства и
хозяйственно-правовой мысли в суверенной Украине: Науч. доклад / В.К.
Мамутов / Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины. – Донецк,
2004. – 40 с.
22. Мамутов В.К. Экономика и право: Сб. науч. тр. / В.К. Мамутов. – К.:
ЮринкомИнтер, 2003. – 544 с.
23. Саниахметова Н.А. Юридический справочник предпринимателя. /
Н.А. Саниахметова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Х.: Одиссей, 2004. – 1056 с.
24. Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и
перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. научн. тр. /
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины; Отв. ред. В.К.
Мамутов. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 584 с.
25. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. – 2-е изд. – Х.:
Одиссей, 2005. – 896 с.
26. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 2-ге вид., переробл. і
доповн. / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 592 с.
Інформаційні ресурси
27. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
28. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
29. Цивільний кодекс України від 02.11.2016 р. № 435-15 // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
30. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 № 1576XII. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
31. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI.
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/514-17
19

32. Про ліцензування: Закон України від 01.01.2017 № 222-19. URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19
33. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/755-1
34. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон
України від 06.09.2005 № 2806-IV. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show
/2806-15/ed20131231
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ЧАСТИНА 2.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1 Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури
Семінар 1.1 Визначення локації створюваної підприємницької
структури
Індивідуальне завдання 1. Побудувати власний підприємницький
профіль (рисунок 1.1)
Власний підприємницький профіль має складатися з трьох напрямків:
виробництво, торгівля, послуги. Один з них є основним та чітко формулює
власну підприємницьку ідею, інші - додаткові, виступають доповненням чи
продовженням основного напрямку.

ВИРОБНИЦТВО

Необхідні сировина,
матеріали та
обладнання
ПОСЛУГИ

ТОРГІВЛЯ

Рисунок 1.1 - Власний підприємницький профіль
Індивідуальне завдання 2. Охарактеризувати відкриття підприємницької
структури в обраній сфері, заповнивши таблицю 1.1.
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Таблиця 1.1 – Характеристика відкриття підприємницької структури в
обраній сфері
Ознака характеристики

Характеристика відкриття підприємницької структури в
обраній сфері

1

2

Назва
Місія
Продукція / товар / послуга, які
пропонуються
Основні групи споживачів
продукції / товарів / послуг
Канали збуту продукції / товарів /
послуг

Індивідуальне завдання 3. Сформувати реквізити створюваної
підприємницької структури, заповнити таблицю 1.2:
- види економічної діяльності, якими заплановано займатися, згідно
КВЕД, http://www.kved.com.ua/;
- код території – КОАТУУ, згідно http://dovidnyk.in.ua/directories;
- код організаційно-правової форми господарювання - КОПФГ, згідно
http://dovidnyk.in.ua/directories/kopfg.
Таблиця 1.2 – Коди господарської діяльності власного бізнесу
Коди діяльності
КВЕД
КОАТУУ
1 Основний напрямок діяльності Галузь – шифр, назва
____________________________ КВЕД – шифр, назва
1
Додатковий
Галузь – шифр, назва
напрямок діяльності
КВЕД – шифр, назва
____________________________
2
Додатковий
Галузь – шифр, назва
напрямок діяльності
КВЕД – шифр, назва
____________________________

КОПФГ

Семінар 1.2 Оцінка ринкової позиції створюваної підприємницької
структури
Індивідуальне завдання 1. Здійснити аналіз конкурентної позиції
створюваної підприємницької структури* з точки зору маркетингової стратегії
«4р», описати відповідну шкалу оцінки, заповнити таблицю 1.3.
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Таблиця 1.3 - Аналіз створюваної підприємницької структури з точки
зору маркетингової стратегії «4р»
4Р

1
1
2
3
4
Разом

2
Product(товар)
Price(ціна)
Promotion(просування)
Place(місце)

Власна
Конкурент
підприємницька №1
структура
3
4

Конкурент
№2

Конкурент
№3

5

6

Індивідуальне завдання 2. Виконати аналіз макросередовища
(зовнішнього середовища) створюваної підприємницької структури*,
використовуючи методику PEST аналізу, результати чого можуть
використовуватися для визначення списку загроз і можливостей при складанні
матриці SWOT, описати відповідну шкалу оцінки, заповнити таблицю 1.4.
Таблиця 1.4 – PEST – аналіз створюваної підприємницької структури
Чинники середовища

Оцінка

Вага

1

2

3

Політичні
1
…
Соціальні
1
…
Економічні
1
…
Ринкові
1
…
Технологічні
1
…
Міжнародні
1
…
Конкурентні
1
…
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Направленість
впливу
4

Зважена
оцінка
5

Індивідуальне завдання 3. Виконати аналіз впливу факторів
внутрішнього та зовнішнього середовища створюваної підприємницької
структури*, за допомогою матриці SWOT, описати відповідну шкалу оцінки,
заповнити таблицю 1.5.
Таблиця 1.5 - SWOT – аналіз формування стратегічних напрямків
функціонування створюваної підприємницької структури
Можливості
1.
2.
3.
…

Внутрішнє
середовище

Сильні
сторони
1.
2.
3.
…
Сума балів
Слабкі
сторони
1.
2.
3.
…

Експ.
оцінка

Експ.
оцінка

Зовнішнє середовище
Експ. Загрози
оцінка
1.
2.
3.
…

Сума балів
SO

Сума балів
ST

WO

WT

Експ.
оцінка

Сума балів

Індивідуальне завдання 4. Визначити стратегічне положення на ринку
створюваної підприємницької структури* методом SPACE – аналізу, описати
відповідну шкалу оцінки, заповнити таблицю 1.6.
Результати SPACE – аналізу відобразити на рисунку, виконавши
розрахунки:
Вісь Х: ПС - КП ,

(1)

Вісь У: ФС – СГ ,

(2)
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Таблиця 1.6 – Визначення стратегічного положення на ринку створюваної
підприємницької структури
Критерій

Оцінка

1
2
1. ФІНАНСОВА СИЛА ПІДПРИЄМСТВА (ФС)

Вага
3

Зважена
оцінка
4

1
…
Разом
2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (КП)
1
…
Разом
3. ПРИВАБЛИВІСТЬ СЕКТОРУ (ПС)
1
…
Разом
4. СТАБІЛЬНІСТЬ ГАЛУЗІ (СГ)
1
…
Разом

* - в процесі оцінки ринкової позиції створюваної підприємницької
структури, можуть застосовуватися альтернативні інструменти аналізу
конкурентної позиції,
впливу факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища, стратегічного положення на ринку створюваної підприємницької
структури.
Семінар 1.3 Організація формування капіталу створюваної
підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Обґрунтувати розмір капіталу, що необхідно
інвестувати в необоротні активи створюваної підприємницької структури за
групами, згідно п.п. 138.3.3. Податкового кодексу України: група 3 – будівлі,
споруди, передавальні пристрої; група 4 – машини та обладнання; група 5 транспортні засоби; група 6 - інструменти, прилади, інвентар, меблі; тощо,
заповнити таблицю 1.7.
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Таблиця 1.7 – Розмір капіталу, що необхідно інвестувати в необоротні
активи створюваної підприємницької структури за групами

Найменування основних засобів

1

Кіль
Ціна
кість придбання,
од.
грн
2
Група 3

3

Первісна
вартість,
грн.
гр. 4 = гр.
3*1,25
4

Загальна
вартість,
тис. грн.
гр.5 =
гр.4*2
/1000
5

…
Разом
Група 4
Мінімально допустимі строки корисного
використання яких 5 років
…
Мінімально допустимі строки корисного
використання яких 2 роки
…
Разом
Група 5
…
Разом
Група 6
…
Разом
Інші
…
Разом

Індивідуальне завдання 2 Охарактеризувати організаційно-правову
форму створюваної підприємницької структури, заповнити таблицю 1.8.
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Таблиця 1.8 – Характеристика організаційно-правової форми створюваної
підприємницької структури
Ознака характеристики
1
Організаційно - правова
форма створюваної підприємницької
структури
Засновники
(власники)

Характеристика організаційно-правової форми
створюваної підприємницької структури
2

Розмір капіталу, що необхідно
інвестувати
Джерела капіталу:
1- власні
2 - позикові
Розподіл прибутку
Органи управління
Відповідальність засновника
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Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької
структури
Семінар 2.1 Обґрунтування обсягів операційної діяльності та
реалізації продукції / товарів / послуг створюваної підприємницької
структури
Індивідуальне завдання 1 Визначити обсяги реалізації продукції
створюваної підприємницької структури*, за відповідними розрахунками
заповнити таблицю 2.1
Таблиця 2.1 - Визначення обсягів реалізації продукції створюваної
підприємницької структури за рік
Виробнича
потужність
створюваної
Категорія
підприємниц
(асортиментна група)
ької
продукції
структури,
умовнонатуральні
одиниці
1

2

Плановий
Дохід від
річний обсяг
реалізації
Плановий
реалізації
продукції,
коефіцієнт
продукції, Ціна одиниці
тис.грн.
використанн
умовнопродукції, Гр. 6 = гр.4 ×
я виробничої натуральні
грн.
гр. 5
потужності
одиниці
Гр. 4 = гр.2 ×
гр. 3
3

4

5

6

1.
….
Разом
Виробнича потужність
визначається за формулою:

створюваної

ВП =

підприємницької

Кодобл * Феф
,
Тодпрод

структури

(2.1)

де Код обл – кількість одиниць обладнання створюваної підприємницької
структури,
Феф – ефективний фонд часу роботи одиниці обладнання за рік, год;
Тод прод – трудомісткість виготовлення одиниці продукції по даній групі
обладнання (норма часу на виконання одиниці продукції), год/од.
Індивідуальне завдання 2 Визначити обсяги реалізації товарів
створюваної підприємницької структури*, за відповідними розрахунками
заповнити таблицю 2.2
Пропускна спроможність торгівлі створюваної підприємницької
структури розраховується за формулою:
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ПСТ =

Крмт * Фефт
,
Тодт

(2.2)

де Крмт – кількість робочих місць торгівлі створюваної підприємницької
структури,
Феф т – ефективний фонд часу роботи одного робочого місця торгівлі за
рік, год.;
Тод т – норма часу на обслуговування одиниці товару, год/од.
Таблиця 2.2 Визначення обсягів реалізації товарів створюваної
підприємницької структури за рік

Категорія
(асортиментна
група) товарів

1

Пропускна
Плановий
Дохід від
спроможність
річний обсяг
реалізації
Плановий
торгівлі
реалізації
товарів,
коефіцієнт
створюваної
товарів,
тис.грн.
використання
Ціна одиниці
підприємниць
умовноГр. 6 = гр.4
пропускної
товару, грн.
кої структури,
натуральні
× гр. 5
спроможності
умовноодиниці
торгівлі
натуральні
Гр. 4 = гр.2 ×
одиниці
гр. 3
2

3

4

5

6

1.
….
Разом
Індивідуальне завдання 3 Визначити обсяги реалізації послуг
створюваної підприємницької структури*, за відповідними розрахунками
заповнити таблицю 2.3
Таблиця 2.3 Визначення обсягів реалізації послуг створюваної
підприємницької структури за рік

Категорія послуги

1

Пропускна
Плановий
спроможність Плановий
річний обсяг
підприємниць коефіцієнт
реалізації
кої структури використання
послуг,
з надання
пропускної
умовнопослуг,
спроможності натуральні
умовноз надання
одиниці
натуральні
послуг
Гр. 4 = гр.2 ×
одиниці
гр. 3
2
3
4

Дохід від
реалізації
послуг,
Ціна умовнотис.грн.
натуральної
Гр. 6 = гр.4 ×
одиниці
гр. 5
послуги, грн.

5

6

1.
….
Разом

Пропускна спроможність створюваної підприємницької структури з
надання послуг розраховується за формулою:
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ПСП =

Крмп * Фефп
,
Тодп

(2.3)

де Крмп – кількість робочих місць створюваної підприємницької
структури, що надають послуги;
Феф п – ефективний фонд часу роботи одного робочого місця, що
надають послуги за рік, год.;
Тод п – норма часу на обслуговування одиниці послуги, год/од.
Індивідуальне завдання 4 Визначити обсяги операційної діяльності
створюваної підприємницької структури*, за відповідними розрахунками
заповнити таблицю 2.4
Таблиця 2.4 - Визначення обсягів операційної діяльності створюваної
підприємницької структури за рік
Показники

Сума, тис. грн.

Частка у
загальному обсязі, %

Дохід від реалізації продукції
Дохід від реалізації товарів
Дохід від реалізації послуг
Інші операційні доходи **
Разом
100,00
** - інші операційні доходи складають від 1% до 5% чистого доходу від основного
виду економічної діяльності (КВЕДу) створюваної підприємницької структури

Семінар 2.2 Обґрунтування стратегії збуту та реалізації продукції /
товарів / послуг створюваної підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Обґрунтувати вибір каналів збуту продукції /
товарів / послуг створюваної підприємницької структури, виходячи з існуючих
каналів збуту: канал нульового рівня, однорівненвий канал, дворівневий канал,
трирівневий канал тощо*.
Індивідуальне завдання 2 Обґрунтування виду знижки на ціни продукції
/ товарів / послуг створюваної підприємницької структури*, що визначається
характером її спрямування (табл. 2.5).
Таблиця 2.5 - Види та напрямки застосування знижок із цін
Вид знижки

Наслідок зниження ціни

…..

….
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Семінар 2.3 Організація рекламної кампанії створюваної
підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Сформувати бюджет витрат на рекламу*
(табл. 2.6)
Таблиця 2.6 - Бюджет витрат на рекламну діяльність створюваної
підприємницької структури
У цілому за рік
1
…

Види засобів
поширення рекламної інформації
1.
…
Усього

Індивідуальне завдання 2 Сформувати варіантні прогнози обсягів
операційної діяльності створюваної підприємницької структури шляхом
розробки сценаріїв, за допомогою інструменту MS Excel «Диспетчер
сценаріїв», заповнивши таблицю 2.7.
Таблиця 2.7 – Імітаційне моделювання обсягів операційної діяльності
створюваної підприємницької структури за допомогою інструменту MS Excel
«Диспетчер сценаріїв»
№
п/п

1

2
3

Показник

Поточне
значення

Сценарії
Оптимістичний

Песимістичний

Реалістичний

Плановий річний
обсяг реалізації
продукції, товарів,
послуг, умовнонатуральні одиниці
Середня ціна одиниці
продукції, товару,
послуги, грн.
Обсяг операційної
діяльності, тис. грн..

* - в процесі виконання наскрізного індивідуального завдання за темою 2,
можуть застосовуватися альтернативні інструменти обґрунтування обсягів
операційної діяльності та реалізації продукції / товарів / послуг, обґрунтування
стратегії збуту та реалізації продукції / товарів / послуг, організації рекламної
кампанії створюваної підприємницької структури.
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Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької
структури
Семінар 3.1 Обґрунтування матеріальних витрат створюваної
підприємницької структури
Зведені витрати створюваної підприємницької структури формуються за
нормативами П(С)БО16 «Витрати», що структуровано в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Зведені витрати створюваної підприємницької структури
Економічні
Собівартість реалізації (товарів,
елементи
робіт, послуг)
операційних
Прямі
Загальновиробничі
витрат
матеріальні
витрати
п. 21 П(С)БО16 витрати
(обслуговування та
п. 11
управління
П(С)БО16
виробництвом)
п. 15 П(С)БО16
1
2
3
Матеріальні
прямі
витрати на опалення,
витрати
матеріальні
освітлення,
витрати
водопостачання,
водовідведення
виробничих приміщень
тощо
Витрати на
прямі
оплата праці
оплату праці витрати на апарату управління та
оплату
загальновиробничого
праці
персоналу цехами,
дільницями тощо
Витрати на
прямі
оплата праці
соціальне
витрати на апарату управління та
страхування
оплату
загальновиробничого
праці *
персоналу цехами,
Ставку
дільницями тощо *
ЄСВ%
Ставку ЄСВ%
Амортизаційні
витрати
Інші
операційні
витрати

Адміністративні
витрати
(обслуговування та
управління
підприємством)
п. 18 П(С)БО16

4
опалення, освітлення,
водопостачання,
водовідведення НА
загальногосподарського
використання тощо
утримання апарату
управління
підприємством та
іншого загальногосподарського
персоналу тощо

5
пакування,
ремонт тари,
освітлення,
опалення НА
зайнятих
збутом тощо
оплата праці
та комісійні
винагороди
продавцям,
торговим
агентам тощо

6
-

7
+

-

+

утримання апарату
управління
підприємством та
іншого загальногосподарського
персоналу тощо *
Ставку ЄСВ%

оплата праці та
комісійні
винагороди
продавцям,
торговим
агентам тощо *
Ставку ЄСВ%

-

+

амортизація
НА зайнятих
збутом

-

+

амортизація НА
амортизація НА
загальновиробничого загальногосподарсько
(цехового, дільничого, го використання
лінійного) призначення
інші прямі
витрати на оплату операційна оренда НА
витрати службових відряджень загальногосподарського
основного виробничого використання; витрати
на зв'язок; плата за
персоналу; операційну
розрахунково-касове
оренду основних засобів
обслуговування та інші
цехів, дільниць тощо
послуги
-

банків тощо

Разом
операційні
витрати

+

+

+
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Витрати на
Інші Разом
збут
операційні
п. 19
витрати
П(С)БО16
п. 20
П(С)БО16

маркетинг, псування
відрядження цінностей,
працівників, штрафи,
оренда НА, знецінення
охорона,
запасів,
страхування курсові
зайнятих
різниці
збутом тощо
тощо
+
+

+

+

Індивідуальне завдання 1. Визначити розмір прямих матеріальних
витрат на продукцію, товари, послуги створюваної підприємницької структури,
заповнивши таблицю 3.2.
Таблиця 3.2 - Визначення розміру прямих матеріальних витрат на
продукцію, товари, послуги створюваної підприємницької структури
Комплексна
Прямі
норма
Плановий
матеріальні
використанн
річний обсяг
витрати на
я сировини
реалізації
продукцію,
та матеріалів
продукції,
товари,
Категорія продукції,
на одиницю
товарів,
послуги,
товару, послуги
продукції
послуг,
умовнотоварів,
умовнонатуральні
послуг,
натуральні
одиниці
умовноодиниці
Гр. 4 = гр.2 ×
натуральні
гр. 3
одиниці
1

2

3

Ціна закупки
умовнонатуральної
одиниці
матеріальних
витрат, грн.

Прямі
матеріальні
витрати на
продукцію,
товари,
послуги,
тис.грн.
Гр. 6 = гр.4 ×
гр. 5

4

5

6

-

-

Продукція
1.
….
Товари Гр. 3 = гр.2
1.
….
Послуги
1.
….
Разом

-

Індивідуальне завдання 2. Визначити розмір витрат на
опалення,
освітлення, водопостачання, водовідведення, електропостачання створюваної
підприємницької структури, заповнивши таблицю 3.3.
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Таблиця 3.3 - Визначення розміру витрат на опалення, освітлення,
водопостачання,
водовідведення,
електропостачання
створюваної
підприємницької структури

1

Витрати за рік
Витрати,
Тариф
Кількість
і умовнотис.грн.
Потужність
умовноумовнонатуральних
Гр. 6 = гр.4 ×
однієї
натуральної
натуральних
одиницях
гр. 5
одиниці
одиниці
одиниць
Гр. 4 = гр.2 ×
витрат, грн.
гр. 3
2
3
4
5
6
Собівартість реалізації

Опалення,
умовнонатуральні одиниці
Освітлення, кількість
одиниць
Водопостачання, м3
Водовідведення, м3
Електропостачання,
кВт

Адміністративні витрати

Опалення,
умовнонатуральні одиниці
Освітлення, кількість
одиниць
Водопостачання, м3
Водовідведення, м3
Електропостачання,
кВт

Витрати на збут

Опалення,
умовнонатуральні одиниці
Освітлення, кількість
одиниць
Водопостачання, м3
Водовідведення, м3
Електропостачання,
кВт
Разом

-

-

-

-

-

Індивідуальне завдання 3. Визначити розмір матеріальних витрат
створюваної підприємницької структури, які можуть мати місце згідно П(С)БО
16 «Витрати», але не визначено в індивідуальних завданнях 1 і 2 семінару 3.1.
Індивідуальне завдання 4. Визначити загальний розмір матеріальних
витрат створюваної підприємницької структури, заповнивши таблицю 3.4.
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Таблиця 3.4 – Загальні матеріальні витрати створюваної підприємницької
структури
Економічні Собівартість реалізації (товарів, Адміністративні Витрати на
Інші
елементи
робіт, послуг)
витрати
збут
операційні
операційних
витрати
Прямі
Загальновиробничі
витрат
матеріальні
витрати
витрати
1
2
3
4
5
6
Матеріальні
витрати
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Разом

7

Семінар 3.2 Обґрунтування витрат на оплату праці створюваної
підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Обґрунтування витрат на оплату праці
створюваної підприємницької структури, заповнити таблицю 3.5

5

6

Фонд оплати праці за рік
гр.8 + гр. 7 + гр. 6

4

Премії (___%) до суми
з/пл. гр. 6

Сума зарплати в рік, грн.
гр. 5×12 міс.

3

Доплати, згідно чинного
законодавства, грн.

Сума зарплати на місяць,
грн.
гр.3×гр.4

1
Прямий виробничий персонал

Тарифна ставка
(посадовий оклад)

Посада

Середньорічна
чисельність робітників

Таблиця 3.5 - Обґрунтування витрат на оплату праці створюваної
підприємницької структури на рік

8

9

7

….
Разом
Загальновиробничий персонал
…
Разом
Загальногосподарський персонал
…
Разом
Персонал зайнятий збутом
…
Разом
Ітого

Чисельність прямого виробничого персоналу розраховується за
формулами:
Чпрод = (Плановий річний обсяг реалізації продукції, умовно-натуральні
одиниці * Трудомісткість виготовлення одиниці продукції по даній групі
обладнання (норма часу на виконання одиниці продукції), год/од.) / 1993*, (3.1)
1993 – річна норма робочих годин однією людиною при 40-годинному
робочому тижні, згідно https://buhgalter.com.ua/dovidnik/normi-robochogochasu/normi-trivalosti-robochogo-chasu-na-2019-rik/
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Чторг = (Плановий річний обсяг реалізації товарів, умовно-натуральні
одиниці * Норма часу на обслуговування одиниці товару, год/од.) / 1993*, (3.2)
Чпосл = (Плановий річний обсяг реалізації послуг, умовно-натуральні
одиниці * Норма часу на обслуговування одиниці послуги, год/од.) / 1993*,
(3.3)
Індивідуальне завдання 2. Визначити загальний розмір витрат на оплату
праці створюваної підприємницької структури, заповнивши таблицю 3.6.
Таблиця 3.6 – Загальні
підприємницької структури

витрати

на

оплату праці

створюваної

Економічні Собівартість реалізації (товарів, Адміністративні Витрати на
Інші
елементи
робіт, послуг)
витрати
збут
операційні
операційних
витрати
Прямі
Загальновиробничі
витрат
матеріальні
витрати
витрати
1
2
3
4
5
6
Витрати на
оплату праці
Витрати на
соціальне
страхування

Разом

7

Семінар 3.3 Обґрунтування амортизаційних відрахувань та зведених
витрат створюваної підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Визначити розмір амортизаційних
відрахувань створюваної підприємницької структури, заповнивши таблицю 3.7.
Таблиця 3.7 - Визначення розміру
створюваної підприємницької структури

Найменування основних засобів

1

амортизаційних

Мінімально
допустимі
Загальна
строки
вартість,
корисного
тис. грн.
використан
ня, років
2
3
Група 3 Будівлі

…

20

Разом

Група 4 Машини та обладнання
Мінімально допустимі строки
5
корисного використання яких 5
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відрахувань

Сума
Ставка
амортизаці
амортизаці
ї, тис. грн.
ї на рік, %
гр. 5 = гр.
гр. 4 = 100
2 * гр. 4 /
/ гр. 3
100
4
5
5
20

років
…
Мінімально допустимі строки
корисного використання яких 2
роки
…

2

50

Разом
Група 5 Транспортні засоби
…

5

20

Разом
Група 6 Інструменти, прилади, інвентар, меблі
…

4

25

Разом
Інші
…
Разом

Індивідуальне завдання 2. Визначити розмір інших операційних витрат
створюваної підприємницької структури.
Індивідуальне завдання 3. Визначити зведені витрати створюваної
підприємницької структури, заповнивши таблицю 3.8.
Таблиця 3.8 – Зведені витрати створюваної підприємницької структури
Економічні Собівартість реалізації (товарів, Адміністративні Витрати на
Інші
елементи
робіт, послуг)
витрати
збут
операційні
операційних
витрати
Прямі
Загальновиробничі
витрат
матеріальні
витрати
витрати
1
2
3
4
5
6
Матеріальні
витрати
Витрати на
оплату праці
Витрати на
соціальне
страхування
Амортизаційні
витрати
Інші
операційні
витрати
Зведені
витрати
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Разом

7

Семінар 3.4 Обґрунтування меж доцільності діяльності створюваної
підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Здійснити розподіл витрат операційної
діяльності за ознакою залежності від обсягу виробництва, заповнити таблицю
3.9.
Таблиця 3.9 - Розподіл витрат операційної діяльності за ознакою
залежності від обсягу виробництва
Група витрат
постійні
Всього

в т.ч. змінні
тис.грн

частка в чистому
операційному
доході, коеф

1 Матеріальні витрати
2 Витрати а оплату праці
3 Відрахування на
соціальні заходи
4 Амортизація
5 інші витрати
Разом

Індивідуальне завдання 2 Обґрунтувати межі доцільності діяльності
створюваної підприємницької структури, заповнити таблицю 3.10.
Таблиця 3.10 - Обґрунтувати межі доцільності діяльності створюваної
підприємницької структури
Чистий дохід від
операційної діяльності,
тис.грн.

1
Створювана підприємницька
структура

фактичний

критичний

2

3

Запас фінансової звітності
тис.грн.
гр. 4 = гр. 2
– гр. 3
4

рівень, %
гр. 5 = гр. 2 /
гр. 3
5

Розрахунок точки беззбитковості здійснюється за допомогою формули:
Точка беззбитковості у вартісному вимірі = постійні витрати / коефіцієнт
маржинального доходу (частка постійних витрат в чистому операційному
доході),
(3.4)
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Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури
Семінар 4.1 Визначення кінцевих фінансових результатів
створюваної підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Визначити кінцеві фінансові результати
створюваної підприємницької структури, заповнити таблицю 4.1.
Таблиця 4.1- Кінцеві фінансові результати та розподіл прибутку
створюваної підприємницької структури
№

Найменування

1
1
2
3
4

2
Дохід від реалізації (Виручка), у т.ч.
ПДВ
Чистий дохід (р.1– р.2)
Витрати, усього
Фінансовий результат до оподаткування (р.3 + Інші
5
операційні доходи – р.4)
6 Податок на прибуток
Чистий фінансовий результат (прибуток/збиток) (р.5–
7
р.6)
8 Відрахування у резервний капітал
9 Інші напрями використання

Сума,
тис. грн.
3

% до доходу
4

Ставка ПДВ застосовуються відповідно до норм чинного законодавства.
Сума податку на додану вартість розраховується за формулою (4.1):
ПДВ =

Д N

ПДВ
,
100 + N
ПДВ

(4.1)

де ПДВ – сума ПДВ, тис. грн.;
Д – загальний дохід, тис. грн.;
N
ПДВ – ставка ПДВ (%), відповідно до норм чинного законодавства.
Податок на прибуток визначається за формулою (4.2):

ПП =

Фінансовий результат  N
100
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ПП ,

(4.2)

де ПП – податок на прибуток;
NПП – ставка податку на прибуток (%), відповідно до чинного
законодавства.
Розподіл чистого прибутку рекомендується за такими напрямами:
– дивіденди;
– поповнення статутного капіталу;
– відрахування у резервний капітал;
– інші напрями використання прибутку.
Семінар 4.2 Обґрунтування вибору системи оподаткування
створюваної підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1 Визначити кінцевий фінансовий результат за
спрощеною системою оподаткування створюваної підприємницької структури,
заповнивши таблицю 4.2.
Таблиця 4.2 – Визначення кінцевого фінансового результату за
спрощеною системою оподаткування створюваної підприємницької структури
Фактор
Чи відноситься створювана підприємницька
структура до суб'єктів господарювання, які
можуть застосовувати спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності, згідно
п.п. 291.4.3 ПКУ
Сума Єдиного податку у разі сплати податку
на додану вартість згідно з ПКУ
Чистий
фінансовий
результат
(прибуток/збиток)1
Сума Єдиного податку у разі включення
податку на додану вартість до складу
єдиного податку згідно з ПКУ
Чистий
фінансовий
результат
(прибуток/збиток)2

Показник
Так / Ні*

ЄП1 = ЧД*3%
Чистий дохід – Витрати – ЄП1
ЄП2 = Д*5%
Дохід-Витрати-ЄП2

* - якщо ні, то таблиця далі не заповнюється
Індивідуальне завдання 2 Обґрунтувати вибір системи оподаткування
створюваної підприємницької структури, порівнявши Чистий фінансовий
результат (прибуток/збиток), що наведено в таблиці 4.1 за звичайною системою
оподаткування з Чистим фінансовим результатом (прибуток/збиток)1, та з
Чистим фінансовим результатом (прибуток/збиток)2, що отримані за
спрощеною системою оподаткування.
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Семінар 4.3 Обґрунтування економічної доцільності створюваної
підприємницької структури
Індивідуальне завдання 1. Обґрунтувати основні економічні показники
створюваної підприємницької структури, заповнивши таблицю 4.3
Таблиця
4.3 - Основні
підприємницької структури

економічні

показники

створюваної

Одиниці
виміру
2
тис. грн.
осіб
тис. грн. /
особу
тис. грн.
%
тис. грн.
грн.
тис. грн.
%
років

Показники
1
1. Дохід від реалізації (Виручка)
2. Чисельність робітників
3. Виробіток на одного робітника
4. Витрати
5. Рівень витрат
6. Фонд оплати праці
7. Середньомісячна заробітна плата
8. Чистий фінансовий результат
9. Рентабельність комерційна
10. Строк окупності

Значення
3

Виробіток на одного робітника створюваної підприємницької структури
(або продуктивність праці загальна) розраховується за формулою (4.3):
Д
(4.3)
,
Вз =
Чз
де ВЗ – виробіток загальний;
Д – дохід від реалізації (виручка);
ЧЗ – загальна чисельність робітників.
Рентабельність комерційна розраховується за формулою (4.4):
ЧП
R =
100% ,
Д
де

(4.4)

R – рентабельність комерційна, %;
ЧП – чистий прибуток;
Д – дохід від реалізації (виручка).

Строк окупності створюваної підприємницької структури розраховується
за формулою (4.5):
Строк окупності = НА / ЧП
де НА – загальна вартість необоротних активів.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності.
Семінар 5.1 Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності
2. Правове регулювання підприємництва в Україні
3. Види суб'єктів підприємницької діяльності
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсів.
Задача 1
Громадянин Петров вирішив заснувати приватне підприємство. Державна
адміністрація, до якої звернувся Петров із необхідними документами,
відмовила в реєстрації підприємства, посилаючись на недостатність розміру
статутного фонду, передбаченого установчими документами підприємства.
Петров не погодився і звернувся до суду із заявою про спонукання державної
адміністрації здійснити реєстрацію приватного підприємства.
Питання:
1. Які обов'язкові реквізити статуту приватного підприємства?
2. Яким законодавчим актом визначений мінімальний розмір статутного
фонду приватного підприємства?
3. Чи потрібний взагалі статутний фонд підприємству?
Задача 2
Громадянин України Іваненко І. П. здійснює безпосередню самостійну,
систематичну, на власний ризик по наданню посередницьких послуг з метою
отримання прибутку.
1. Чи є Іваненко І.П. суб’єктом господарського права? Обґрунтуйте
свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного законодавства
України.
2. За який умов фізична особа набуває статусу суб’єкта господарського
права?
Задача 3
Статутом АТ «Допомога», засновником якого є пенсіонер Криштальов
В.Л. та громадінин Підпалий Н. Г. передбачені такі види діяльності:
торгівельна та посередницька діяльність, виплата та доставка пенсій,
маркетингові послуги, грошова допомога малозабезпеченим громадянам,
надання всіх видів рекламних послуг, постачання природного та скрапленого
газу, надання туристичних послуг, виробництво, передача та постачання
електроенергії.
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Чи всі з названих видів діяльності можуть здійснюватись зазначеним
АТ?
Дайте відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного
законодавства України.
Задача 4
АТ «ДОНгазбуд» у зв’язку зі зміною місцезнаходження, зафіксованого в
статуті, подало до реєстраційного органу документи для його перереєстрації.
Реєстраційний орган відмовив АТ в перереєстрації, мотивуючи своє рішення
тим, що вона (перереєстрація) суперечить чинному законодавству України.
Чи є правомірною відмова реєструю чому органу? Обґрунтуйте свою
відповідь.
В яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта підприємницької
діяльності?
Задача 5
Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов
(будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі
Норко. На вимогу Норко між громадянами було укладено письмовий договір,
який містив усі необхідні умови, в тому числі – строки, суму та порядок
розрахунку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обумовлену
договором грошову винагороду в розмірі 2000 грн., сплатив певну суму
прибуткового податку. Але після розгляду декларації про сукупний річний
доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою
діяльністю без державної реєстрації.
Питання:
Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов,
підприємництвом? Обґрунтуйте свою відповідь.
Семінар 5.2 Поняття легалізації суб'єктів підприємницької діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Легалізації суб'єктів підприємницької діяльності як юридична
процедура
2. Характеристика окремих елементів легалізації суб'єктів
підприємницької діяльності
3. Юридична відповідальність за порушення процедури легалізації
суб'єктів підприємницької діяльності
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсів.
Задача 1
Громадянин України Васильченко П.Р., сплативши реєстраційний сбір у
встановленому розмірі та маючи намір провадити підприємницьку діяльність
без створення юридичної особи, подав до органу державної реєстрації
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реєстраційну картку, три фотокартки, копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера як платника податків, документ, що підтверджує
внесення плати за державну реєстрацію, своє рішення за підписом усіх членів
сім’ї про намір провадити підприємницьку діяльність, ксерокопію свідоцтва
про шлюб та свідоцтва про народження дитини.
Питання:
Чи є у реєстраційного органу підстави для відмови Васильченку П.Р. у
державній реєстрації?
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на законодавство.
Задача 2
Члени виробничого кооперативу на загальних зборах прийняли рішення
про заснування дочірнього підприємства у формі відкритого акціонерного
товариства.
Чи можливо це здійснити? Аргументуйте свою відповідь.
Задача 3
Дві особи – юридична та фізична – уклали установчий договір про
заснування публічного акціонерного товариства і здійснили необхідні для
проведення підписки на акції дії: зареєстрували в ДКЦПФР інформацію про
підписку на акції, опублікували відповідне оголошення про проведення
підписки і провели останню. Однак після закінчення строку підписки
виявилось, що підпискою покрито лише 58% запропонованих акцій.
Які наслідки таких результатів підписки?
Чи можна подовжити термін підписки?
Як законодавство регулює це питання?
Задача 4
У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні
виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що це можна зробити
лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна
державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного
відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим
виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм
права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої
продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.
Питання:
1. Розв’яжіть цей спір, посилаючись на норми чинного законодавства.
2. Які права має державне підприємство щодо використання
закріпленого за ним державного майна?
3. Які питання мають погоджуватися державним підприємством з
органом, до сфери управління якого воно входить?
Семінар 5.3 Правове регулювання державної реєстрації юридичних
осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.
План заняття:
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Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
2. Поняття і правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб –
суб'єктів підприємницької діяльності.
3. Процедура державної реєстрації юридичних осіб – суб'єктів
підприємницької діяльності
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсу.
Задача 1
Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б
характеризувалося:
1. Можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників) з метою
створення значного за розмірами капіталу;
2. Незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів в його
діяльності;
3. Обмеженим рухом учасників;
4. Незначним рівнем публічності діяльності товариства;
5. Можливістю формування виконавчого органу не лише з учасників
товариства, а й з найманих працівників.
Якому виду господарських товариств відповідають ці ознаки?
Які дії мають виконати засновники для реалізації свого задуму?
Задача 2
Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники
мали вирішити питання:
Який вид цього товариства – публічне чи приватне - дозволяє на стадії
заснування (до державної реєстрації) сплатити меншу частину статутного
фонду?
Чи може бути звільненим один із засновників від сплати обов’язкової
частини своєї частки до державної реєстрації товариства?
Яким чином має відбуватися повна сплата частки засновника?
Допоможіть засновникам знайти відповіді на ці питання.
Задача 3
Акціонер приватного акціонерного товариства «Омега» продав належні
йому акції своєму приятелеві. Засновники цього товариства звернулися до суду
з позовом по визнання недійсним договору купівлі-продажу цих акцій на тій
підставі, що установчим договором про заснування товариства була
передбачена заборона відчуження акцій товариства третім особам без згоди
самого товариства та його акціонерів, які мали переважне право на придбання
акцій товариства, що відчужуються.
Яке рішення має винести суд? Обґрунтуйте свою відповідь.
В чому полягає різниця у правовому статуті (правах та обов’язках)
акціонерів публічного АТ та приватного АТ?
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Семінар 5.4 Правове регулювання державної реєстрації фізичних осіб
підприємців.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Правові гарантії підприємницької діяльності для фізичних осіб в
Україні
2. Поняття і правове регулювання державної реєстрації фізичних осіб
– підприємців
3. Процедура державної реєстрації фізичних осіб – підприємців
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсу.
Задача 1
Під час установчих зборів, на яких було прийняте рішення про створення
приватного акціонерного товариства «Імпульс», постало питання щодо
доцільності формування спостережної ради товариства. Більшість засновників
висловлювалося за дволанкову систему управління – загальні збори акціонерів і
правління, мотивуючи свою пропозицію тим, що кількість акціонерів є
незначною (52), отже, утворення додаткового (поряд з ревізійною комісією)
контролюючого органу є недоцільним, бо потребує додаткових видатків.
Як має бути вирішено це питання згідно із законом?
Які функції спостереженої ради?
Як спостережена рада співвідноситься з ревізійною комісією щодо
виконуваних функцій та компетенції?
Задача 2
Четверо громадян України віком від 16 до 25 років вирішили створити
підприємницьку організацію для спільного здійснення за безпосередньої
трудової участі кожного з них ремонтно-будівельних робіт в приватному
житловому фонді. Один із цих громадян пообіцяв внести 100 гривень, інший –
надати свою невеличку майстерню площею 19 кв. м для облаштування офісу;
решта не могла запропонувати нічого, крім своєї праці. Відтак постало питання
про вибір організаційно-правової форми підприємницької організації, яка б
відповідала таким ознакам:
1. Відсутність законодавчих вимог до мінімального розміру статутного
фонду;
2. Участь усіх учасників організації у ведені справ останньої, але при
наявності виконавчого органу (директора), який міг би контролюватися
обраним учасниками ревізором;
3. Демократичний принцип вирішення основних питань діяльності
організації: кожний учасник має лише один голос незалежно від його майнової
участі в організації;
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4. Розділ чистого прибутку організації насамперед в залежності від
трудової участі, а потім – майнової;
5. Обмежений характер майнової відповідальності учасників організації у
разі недостатності (відсутності) в останньої необхідного для покриття
заборгованості майна (коштів).
Яку організаційно-правову форму підприємницької організації Ви можете
порекомендувати? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача 3
У державного підприємства виникла необхідність створити допоміжні
виробництва. Його директор і головний інженер вважали, що не можна зробити
лише шляхом створення малих підприємств, закріпивши за ними частину майна
державного підприємства на праві користування. Начальник юридичного
відділу категорично заперечував проти цього, пропонуючи надати цим
виробництвам статус відокремлених підрозділів підприємства з наданням їм
права укладати від імені підприємства договори на реалізацію виробленої
продукції і матеріально-технічне забезпечення цих виробництв.
Розв’яжіть цей спір, посилаючись на норми чинного законодавства.
Які права має державне підприємство щодо використання закріпленого
за ним державного майна?
Які питання мають погоджуватися державним підприємством з
органом, до сфери управління якого воно входить?
Задача 4
Громадянин України Петрюк И.Б. маючи суму 2000 гр вирішив стати
засновником приватного підприємства і звернувся в орган державний
реєстрації. Однак орган державний реєстрації відмовив йому в прийомі
документів, посилаючись на те, що даної суми недостатньо для створення даної
організаційно-правової форми.
Чи можна вважати відмовлення обґрунтованим, а мотивування
відмовлення, що відповідає чинному законодавству.
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності.
Семінар 6.1 Правове регулювання ліцензування окремих видів
підприємницької діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Поняття та правове регулювання ліцензування певних видів
підприємницької діяльності
2. Поняття ліцензування та ліцензії на певні види підприємницької
діяльності
3. Суб’єкти ліцензування та їх класифікація
4. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр
Індивідуальне тестування.
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Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсу.
Задача 1
Міністерство необґрунтовано відмовило суб'єкту підприємницької
діяльності громадянину Петренко у наданні ліцензії на здійснення визначеного
виду діяльності.
Який порядок і спосіб захисту порушених прав підприємця?
Задача 2
Нормативно-правовий акт, виданий Міністерством фінансів України,
розташованим у м. Києві, було зареєстровано у головному управлінні юстиції
м. Києва.
Питання:
1. Чи відповідає зазначена реєстрація чинному законодавству України?
2. Який порядок встановлено для державної реєстрації нормативноправових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів
господарського управління та контролю?
Задача 3
У нормативно-правовому акті, виданому Міністерством аграрної
політики України, було зазначено, що він набуває чинності через вісім днів
після його видання.
Питання:
1. Яким нормативно-правовим актом регулюється порядок набуття
чинності нормативно-правовими актами міністерств та інших органів
виконавчої влади?
2. Чи відповідає зазначений нормативно-правовий акт законодавству
України? Дайте аргументовану відповідь.
Семінар 6.2 Переоформлення, видача дубліката та анулювання ліцензії
на здійснення певного виду підприємницької діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Процедура переоформлення ліцензії на певний вид господарської
діяльності
2. Процедура видачі дубліката ліцензії на певний вид
підприємницької діяльності
3. Переоформлення, видача дублікату та анулювання ліцензії на
здійснення певного виду господарської діяльності
4. Підстави анулювання ліцензії
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсу.
Задача 1
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Суб'єкт підприємницької діяльності в одному приміщенні здійснює кілька
видів діяльності, що підлягають ліцензуванню.
Які торгові патенти йому необхідно здобувати?
Задача 2
При розгляді справи у господарському суді, провадження в якій
порушено ухвалою від 10 липня 2006 р., суд застосував закон СРСР, що був
прийнятий у вересні 1974 р.
Питання:
1. Чи правомірне застосування господарським судом зазначеного закону?
2. Які умови застосування на території України актів колишнього
СРСР? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на відповідні положення
чинного законодавства України.
Семінар 6.3 Правове регулювання патентування окремих видів
підприємницької діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Поняття та правове регулювання патентування підприємницької
діяльності.
2. Види підприємницької діяльності які підлягають патентування.
3. Суб’єкти патентування та їх класифікація.
2. Індивідуальне тестування.
3. Презентація рефератів (доповідей).
4. Обговорення кейсу.
Задача 1
Підприємство відкриває спортклуб з більярдними столами, що будуть
здаватися відвідувачам спортклубу-бара з погодинною оплатою.
Чи повинне підприємство здобувати торгові патенти для більярдних
столів? Якщо так, то на який вид діяльності?
Задача 2
Приватний підприємець займається торговою діяльністю і діяльністю по
наданню побутових послуг і здійснює розрахунки з юридичними і фізичними
особами в безготівковій формі.
Чи здобуваються торгові патенти в такому випадку?
Семінар 6.4 Процедура патентування окремих видів підприємницької
діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення
основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового та
короткотермінового торгового патенту.
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2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності
з надання платних послуг, що передбачає наявність торгового патенту.
3. Порядок придбання торгового патенту.
4. Місце та строки сплати збору платниками, які мають право
здійснювати господарську діяльність тільки при наявності торгового
патенту.
5. Терміни дії торгових патентів
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Задача 1
Суб'єкт підприємницької діяльності Сидоренко Г.Н. бажає припинити
діяльність, що підлягає патентуванню. Чи повертаються йому кошти, сплачені
за торговий патент?
Задача 2
Магазин кілька разів у тиждень здійснює виїзну торгівлю на ринках
міста, а в інші дні ставить біля магазина лоток, на який має дозвіл
міськвиконкому.
Чи може він користатися одним торговим патентом як для виїзної
торгівлі, так і для торгівлі з лотка?
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами.
Семінар 7.1. Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності юридичними особами.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Припинення юридичних осіб – суб'єктів господарської діяльності.
2. Реорганізація юридичної особи - суб'єкта господарської діяльності.
3. Порядок ліквідації юридичної особи – суб'єкта господарської
діяльності.
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсу.
Задача 1
Приватне підприємство "Люкс" звернулось із позовом до
господарського суду з вимогою про припинення провадження у справі про
банкрутство на підставі того, що ПП підлягає ліквідації за рішенням
власника, яке було прийнято 17 серпня 2002 р. У заяві вказувалось, що під час
ліквідації не вистачило майна ліквідованого підприємства, щоб
задовольнити вимоги кредиторів, тому його боргові зобов'язання мають бути
погашені відповідно до закону. Проте суд, враховуючи заперечення
кредиторів ПП, відмовив у задоволенні позову та виніс постанову про
початок провадження у справі про банкрутство.
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Які
підстави
ліквідації
підприємств
передбачені
чинним
законодавством?
Які органи можуть прийняти відповідне рішення?
Чи можливе порушення справи про банкрутство щодо юридичних осіб,
які ліквідуються за рішенням власника?
Який порядок задоволення претензій кредиторів у цьому разі?
Якими нормативно-правовими актами це встановлено?
Задача 2
Товариство з обмеженою відповідальністю рок" — акціонер товариства
"Росава" подало позов до суду про визнання недійсним рішення загальних
зборів AT. У позові ТОВ зазначало, що правління AT не дало ТОВ можливості
брати участь у роботі загальних зборів AT, посилаючись на те, що ТОВ ще не
повністю сплатило вартість акцій, на які воно підписалося. У зв'язку із цим
ТОВ вимагало скасування рішення і відшкодування збитків.
Питання:
1. Хто має право брати участь у загальних зборах AT? Коли акціонер
набуває права власності на акції AT?
2. Чи є ТОВ власником акцій? У який строк слід оплачувати акції
емітента?
3. Яке рішення має прийняти суд?
Задача 3
Власник приватного підприємства «Агат» вирішив реорганізувати його у
публічне акціонерне товариство.
Які переваги й недоліки реалізації такого рішення?
Що потрібно вчинити власнику для здійснення реорганізації?
Семінар 7.2 Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності фізичними особами.
План заняття:
Розгорнуте обговорення
основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Підстави припинення підприємницької діяльності фізичною
особою.
2. Банкрутство фізичної особи.
3. Процедура припинення підприємницької діяльності фізичною
особою – підприємцем.
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсу.
Задача 1
Фізична особа підприємець на протязі календарного року не надавала до
податкової служби за місцем реєстрації документи про податкову звітність.
Юрист податкової служби звернувся до Суду з поданням про позбавлення даної
особи статусу підприємця.
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Питання:
1. Чи правомірне таке звернення до Суду?
2. Якщо правомірне, яке рішення на Вашу думку повинен прийняти Суд?
Задача 2
Головне підприємство і учасники ПФГ уклали Генеральний установчий
договір про подальшу діяльність, згідно з умовами якого кожен з учасників
втрачає статус юридичної особи, а також
незалежність у здійсненні
господарської діяльності. Окрім цього, зазначений договір регулював питання
щодо назви ПФГ, кінцевої продукції ПФГ, терміну дії договору. У договору
було зазначено, що він набирає чинності з моменту досягнення сторонами
згоди по всіх його істотних умовах?
Питання:
1. Чи правомірне укладення зазначеного договору?
2. Який документ правового характеру (якщо він є) укладається між
Головним підприємством та учасниками ПФГ?
3. Які його істотні умови?
Задача 3
Голова правління приватного акціонерного товариства "Неон" (він же —
власник 60% акцій), зловживаючи своїм посадовим становищем, почав
завдавати шкоди підприємству. Він безкоштовно або за заниженими цінами
забирав зі складу товарно-матеріальні цінності, укладав невигідні для ВАТ
договори тощо.
Питання:
1. Чи мав би право власник 60% акцій, не обіймаючи посади голови
правління ВАТ, укладати договори та діяти іншим чином від імені ВАТ?
2. Який орган може відкликати членів виконавчого органу ВАТ
(правління)? Чи матиме при цьому значення кількість акцій, що знаходяться у
власності акціонера?
3. Що можна порадити акціонерам у ситуації, що склалася?
Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності.
Семінар 8.1 Правове регулювання банкрутства в Україні.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Правове регулювання банкрутства.
2. Неплатоспроможності боржника та санації.
3. Провадження у справах про банкрутство.
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсів.
Задача 1
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Командитне товариство, що складається з одного повного учасника і
трьох вкладників, які мають рівні частки, визнано банкрутом. Ліквідаційна
комісія виявила, що борги товариства на 450 тисяч гривень перевищують його
майнову базу навіть після вжиття заходів до стягнення кредиторської
заборгованості. При цьому з’ясувалося, що вкладники лише на 25 відсотків
сплатили свої вклади до статутного фонду, розмір якого відповідно до
установчого договору становить 36 тисяч гривень.
Яким має бути сукупний розмір часток вкладників командитного
товариства?
Якою буде участь кожного з учасників (повного учасника і вкладників) в
покритті заборгованості товариства? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача 2
Акціонерне товариство "Прогрес" звернулося до господарського суду із
заявою про визнання банкрутом акціонерного товариства "Трансгаз", що є
дочірнім підприємством НАК "Нафто-газ України", неспроможного сплатити
визнаний ним у відповіді на претензію борг. Ухвалою господарського суду
було порушено провадження у справі про банкрутство зазначеного боржника та
призначено підготовче засідання суду з викликом представників сторін. У
відзиві на заяву про порушення справи про банкрутство боржник заперечував
безспірність вимог кредитора, посилаючись на підписання відповіді на
претензію неуповноваженою на це особою та звернення боржника до суду з
позовом про визнання частково недійсним договору, з яким пов'язане
виникнення боргового зобов'язання. Також боржник просив зупинити
провадження у справі до розгляду господарським судом поданої ним позовної
заяви про визнання договору частково недійсним та просив скасувати ухвату
про порушення справи про банкрутство з посиланням на те, що її винесено з
порушенням норм процесуального права, оскільки боржник не був повідомлений про час і місце підготовчого засідання суду. Крім того, позивач
зазначав, що дочірнє підприємство створене шляхом внесення до статутного
фонду акцій та майна НАК "Нафтогаз України", єдиним акціонером якого є
держава, тому порушення справи про банкрутство є порушенням вимог
чинного законодавства.
1. Що слід розуміти під безспірними вимогами щодо боржника? Які
особи визначають безспірність вимог?
2. Чи підлягають задоволенню вимоги боржника, викладені у відзиві?
3. Вирішіть ситуацію.
Задача 3
ВАТ «Експорт» звернулося до арбітражного суду з заявою про визнання
ТОВ «Сервіс» банкрутом, оскільки згідно з актом звірки проведених
розрахунків заборгованість останнього в розмірі 24000 гривень не була
сплачена протягом трьох місяців.
1.Яку ухвалу винести арбітражний суд?
2.Які умови встановлені для порушення провадження у справі про
банкрутство? Обґрунтуйте свою відповідь.
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Семінар 8.2 Процедура банкрутства суб’єктів підприємницької
діяльності.
План заняття:
Розгорнуте обговорення основних положень теми та питань
самостійного вивчення:
1. Провадження у справах про банкрутство.
2. Процедура банкрутства.
3. Процедура санації.
Індивідуальне тестування.
Презентація рефератів (доповідей).
Обговорення кейсів.
Задача 1
Мирову угоду підписано зі сторони боржника арбітражним керуючим, зі
сторони кредиторів – кредитором, який має найбільшу кількість голосів у
комітеті кредиторів.
1. Чи належними особами підписано мирову угоду?
2. В яких випадках і на яких стадіях провадження у справі про
банкрутство можливе укладення мирової угоди?
3. Назвіть сторони мирової угоди та осіб, які вправі її підписувати.
Задача 2
Керуючий санацією через два місяця після винесення ухвали про санацію
боржника подав комітету кредиторів план санації боржника. Після
ознайомлення з планом санації комітет кредиторів подав його керуючому
санацією для затвердження.
Посилаючись на відповідні положення чинного законодавства України,
дайте відповідь на такі запитання:
1. Хто в праві схвалювати план санації боржника?
2. Хто затверджує план санації боржника?
3. Які правові наслідки затвердження плану санації боржника?
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ЧАСТИНА 3.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури
Семінар 1.1 Визначення локації створюваної підприємницької
структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: побудувати власний
підприємницький профіль, охарактеризувати відкриття підприємницької
структури в обраній сфері, сформувати реквізити створюваної підприємницької
структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова,
М.М. Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
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11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та
доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2011. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури
Семінар 1.2 Оцінка ринкової позиції створюваної підприємницької
структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: здійснити аналіз
конкурентної позиції створюваної підприємницької структури, виконати аналіз
макросередовища (зовнішнього середовища) створюваної підприємницької
структури, виконати аналіз впливу факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища створюваної підприємницької структури, визначити стратегічне
положення на ринку створюваної підприємницької структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова, М.М.
Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
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10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Тема 1. Загальні організаційні умови створення підприємницької
структури
Семінар 1.3 Організація формування капіталу створюваної
підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: обґрунтувати розмір
капіталу, що необхідно інвестувати в необоротні активи створюваної
підприємницької структури, охарактеризувати організаційно-правову форму
створюваної підприємницької структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова, М.М.
Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
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10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003/ URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької
структури
Семінар 2.1 Обґрунтування обсягів операційної діяльності та
реалізації продукції / товарів / послуг створюваної підприємницької
структури)
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: визначити обсяги
реалізації продукції, товарів, послуг створюваної підприємницької структури,
визначити обсяги операційної діяльності створюваної підприємницької
структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова, М.М.
Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
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9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003/ URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької
структури
Семінар 2.2 Обґрунтування стратегії збуту та реалізації продукції /
товарів / послуг створюваної підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: обґрунтувати вибір
каналів збуту продукції / товарів / послуг створюваної підприємницької
структури, обґрунтування виду знижки на ціни продукції / товарів / послуг
створюваної підприємницької структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова, М.М.
Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
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9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003/ URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Тема 2. Обґрунтування доходів створюваної підприємницької
структури
Семінар 2.3 Організація рекламної кампанії створюваної
підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: сформувати бюджет
витрат на рекламу, сформувати варіантні прогнози обсягів операційної
діяльності створюваної підприємницької структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
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Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької
структури
Семінар 3.1 Обґрунтування матеріальних витрат створюваної
підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: визначити розмір прямих
матеріальних витрат на продукцію, товари, послуги створюваної
підприємницької структури, визначити розмір витрат
на
опалення,
освітлення, водопостачання, водовідведення, електропостачання створюваної
підприємницької структури, визначити розмір матеріальних витрат
створюваної підприємницької структури, які можуть мати місце, але не
визначено в індивідуальних завданнях 1 і 2 семінару 3.1, визначити загальний
розмір матеріальних витрат створюваної підприємницької структури.
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Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької
структури
Семінар 3.2 Обґрунтування витрат на оплату праці створюваної
підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: обґрунтування витрат на
оплату праці створюваної підприємницької структури, визначити загальний
розмір витрат на оплату праці створюваної підприємницької структури.
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Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької
структури
Семінар 3.3Обґрунтування амортизаційних відрахувань та зведених
витрат створюваної підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: визначити розмір
амортизаційних відрахувань створюваної підприємницької структури,
визначити розмір інших операційних витрат створюваної підприємницької
структури, визначити зведені витрати створюваної підприємницької структури.
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Тема 3. Обґрунтування витрат створюваної підприємницької
структури
Семінар 3.4 Обґрунтування меж доцільності діяльності створюваної
підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2 Виконати наскрізне індивідуальне завдання: здійснити розподіл витрат
операційної діяльності за ознакою залежності від обсягу виробництва,
обґрунтувати межі доцільності діяльності створюваної підприємницької
структури.
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Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури
Семінар 4.1 Визначення кінцевих фінансових результатів
створюваної підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: визначити кінцеві
фінансові результати створюваної підприємницької структури.
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Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури
Семінар 4.2 Обґрунтування вибору системи оподаткування
створюваної підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: визначити кінцевий
фінансовий результат за спрощеною системою оподаткування створюваної
підприємницької структури, обґрунтувати вибір системи оподаткування
створюваної підприємницької структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова, М.М.
Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
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8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003/ URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
Тема 4. Обґрунтування ефективності створюваної підприємницької
структури
Семінар 4.3 Обґрунтування економічної доцільності створюваної
підприємницької структури
Семінар з виконанням практичних завдань
Методи контролю: Результати виконання та захист наскрізного
індивідуального завдання за етапами
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацювати
рекомендовану літературу для обговорення на
семінарсько-практичному занятті.
2. Виконати наскрізне індивідуальне завдання: обґрунтувати основні
економічні показники створюваної підприємницької структури.
Список рекомендованої літератури
1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. 2009. - № 38 - Ст. 534.
2. Положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку.
URL:
https://zakon.help/psbo
3. Гриньова В.М. Організація виробництва: підруч. / В.М. Гриньова, М.М.
Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.
4. Бойчик І.М. Економіка підприємства: підруч. / І.М.Бойчик. – К.:
Кондор, 2016. – 378 с.
5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В.І.
Гринчуцький. – К.: Видавництво "Центр навчальної літератури", 2012. – 302 с.
6. Березін О.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / О.В. Березін – К.:
Ліра, 2010. – 224 с.
7. Строкович Г.В. Стратегія підприємства: навч. посіб. / Г.В. Строкович,
Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2011. – 180 с.
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8. Волошина С.В. Планування і контроль на підприємстві: навч.-метод.
посіб. для самост. вивч. дисц. / С.В. Волошина. – Кривий Ріг: КЕІ КНУ, 2013. –
175 с.
9. Волошина С.В. Економіка праці: навч. посіб. / Волошина С.В.,
Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. – Дніпропетровськ : Пороги, 2002. –
342 с.
10. Васильков В.Г. Організація виробництва: навч. посіб. / В.Г.
Васильков. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.
11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами
та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003/ URL:
zakon.rada.gov.ua/go/436-15
12. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. № 2755-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – URL: zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності.
Семінар 5.1 Правове регулювання створення суб’єктів
підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Поняття і види суб'єктів господарського права.
2. Поняття легалізації суб'єктів господарювання.
3. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
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12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності.
Семінар 5.2 Правове регулювання створення суб’єктів
підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Поняття і види суб'єктів господарського права.
2. Поняття легалізації суб'єктів господарювання.
3. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
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11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності.
Семінар 5.3 Правове регулювання створення суб’єктів
підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1 Підприємництво як вид господарської діяльності, його ознаки, види та
принципи.
2 Господарські гарантії та господарська підтримка підприємницької
діяльності.
3. Правове регулювання малого та середнього підприємництва, основні
напрямки та форми його державної підтримки.
4 Некомерційна господарська діяльність
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
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8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 5. Правове регулювання створення суб’єктів підприємницької
діяльності.
Семінар 5.4 Правове регулювання створення суб’єктів
підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень
законодавства про захист економічної конкуренції.
2. Правове положення Антимонопольного комітету, його задачі та
функції.
3. Контроль за концентрацією суб’єктів господарювання.
4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
5. Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
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5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності.
Семінар 6.1 Правове регулювання ліцензування та патентування
окремих видів підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Правове регулювання ліцензування певних видів підприємницької
діяльності.
2. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр.
3. Переоформлення, видача дублікату та анулювання ліцензії на
здійснення певного виду господарської діяльності.
4. Правове регулювання патентування певних видів підприємницької
діяльності.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
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2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 6. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності.
Семінар 6.2 Правове регулювання ліцензування та патентування
окремих видів підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Правове регулювання ліцензування певних видів підприємницької
діяльності.
2. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр.
3. Переоформлення, видача дублікату та анулювання ліцензії на
здійснення певного виду господарської діяльності.
4. Правове регулювання патентування певних видів підприємницької
діяльності.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
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4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності.
Семінар 6.3 Правове регулювання ліцензування та патентування
окремих видів підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Правове регулювання ліцензування певних видів підприємницької
діяльності.
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2. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр.
3. Переоформлення, видача дублікату та анулювання ліцензії на
здійснення певного виду господарської діяльності.
4. Правове регулювання патентування певних видів підприємницької
діяльності.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 6. Правове регулювання ліцензування та патентування окремих
видів підприємницької діяльності.
Семінар 6.4 Правове регулювання ліцензування та патентування
окремих видів підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
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2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Правове регулювання ліцензування певних видів підприємницької
діяльності.
2. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр.
3. Переоформлення, видача дублікату та анулювання ліцензії на
здійснення певного виду господарської діяльності.
4. Правове регулювання патентування певних видів підприємницької
діяльності.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
4. Проаналізуйте кейс та підготуйтеся до його обговорення.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами.
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Семінар 7.1 Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Поняття господарських товариств та їх ознаки.
2. Види господарських товариств та їх характеристика.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
8. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. і доп.
К.: Юрінком Інтер, 2005. 592 с.
9. Хозяйственное право Украины: Учебное пособие под общей ред. проф.
Н. А. Саниахметовой. Х.: “Одиссей”, 2005. 640 с.
10. Господарське право України: Підручн. для студ. вищ. навч. закл. М.К.
Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. К.: МАУП, 2005. 424с.
Бібліогр.: с. 417 – 419.
11. Кравчук С.Й. Господарське право України: Навчальний посібник. К.:
Кондор, 2007. 264 с.
12. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины: Учебник под
общ. ред. Р.Б. Шишки и Я.А. Чапичадзе. Харьков: Эспада, 2007. 552 с.
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами.
Семінар 7.2 Правове регулювання процедури припинення
підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами.
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Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Права учасників господарських товариств.
2. Обов’язки учасників господарських товариств.
3. Управління господарським товариством.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
Список рекомендованої літератури
Основна
1. Конституція України від 28.06.96 р. Відомості Верховної Ради України.
1996. № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40 – 44. Ст. 356.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної
Ради України. 2003. № 18. Ст. 144.
4. Закон України «Про господарські товариства» від 19.07.2001 р. Голос
України від 11.10.1991 р.
5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. Урядовий
кур’єр. 29.10.2008 р. № 202.
6. Закон України «Про холдингові компанії в Україні» від 15.03.2006 р.
Відомості Верховної Ради України. 2006. № 34. Ст. 291.
7. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців» від 15.05.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №
31-32. Ст. 263.
Додаткова
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Семінар 8.1 Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Поняття об’єднання підприємств, е йог функції та майнова основа
діяльності.
2. Статус підприємства – учасника об’єднання підприємств.
3. Види та організаційні форми об’єднання підприємств.
Список рекомендованої літератури
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Семінар 8.2 Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів
підприємницької діяльності.
Методи контролю: усне та письмове опитування, письмове індивідуальне
тестування, спостереження за участю в дискусії, оцінювання доповіді.
Завдання для самостійної роботи:
1. Опрацюйте конспект лекцій та рекомендовану літературу для обговорення
теоретичних питань теми на семінарському занятті.
2. Самостійно опрацюйте питання:
1. Управління об’єднанням підприємств.
2. Асоційовані підприємства та холдингові компанії.
3. Підготуйтеся до письмового опитування.
Список рекомендованої літератури
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