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2022– 2023 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів 

спеціальності "назва 

спеціальності")/ вибіркова 

дисципліна 

Обов’язкова для ЗВО спеціальностей  

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 

072 «Фінанси, банківська справа»,  

073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг»,  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», 133 «Галузеве машинобудування», 

142 «Енергетичне машинобудування»,  

181 «Харчові технології», 241 «Готельно-

ресторанна справа» 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 2 

Лекції, годин 16 

Практичні / семінарські, годин 56 

Лабораторні, годин  

Самостійна робота, годин 78 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
 

аудиторних 4,5 

самостійної роботи студента 5 

Вид контролю залік 

 
2. Програма дисципліни 

 

Мета: формування системи знань, умінь та навичок щодо організації 

підприємницької діяльності, обґрунтування доходів, витрат та економічної 

доцільності створюваного суб’єкта підприємницької діяльності, правового 

регулювання забезпечення підприємницької діяльності, формування навичок 

застосування правових знань при виникненні, зміні та припиненні 

підприємницьких правовідносин. 

Завдання дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці 

здобувачів ВО щодо організаційних та правових  умов створення  та припинення 

підприємницької діяльності, формування вмінь та навичок: обґрунтування та 

оцінювання доходів, витрат та ефективності створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності, проведення комплексних розрахунків з метою 

обґрунтування управлінських рішень, бізнес-проектів та виявлення резервів 

підвищення ефективності господарської діяльності суб’єкта підприємницької 

діяльності; використання та дотримання правових засад регулювання державної 

реєстрації та ліцензування суб’єкта підприємницької діяльності, організації 

підприємницької діяльності юридичними та фізичними особами,  правових засад 



регулювання припинення та процедури банкрутства суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Предмет: організаційно-правові засади створення  та припинення 

підприємницької діяльності.    

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Загальні організаційні умови створення суб’єкта підприємницької 

діяльності  

Тема 2. Обґрунтування доходів створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

Тема 3. Обґрунтування витрат створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

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

підприємницької діяльності 

Тема 5. Правове регулювання організації підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами  

Тема 6. Обґрунтування ефективності створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності  

Тема 7. Правове регулювання процедури припинення підприємницької 

діяльності юридичними та фізичними особами.  

Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; 

         здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

здатність діяти відповідально та свідомо; 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатність до адаптації та дій в новій ситуації; 

здатність бути критичним і самокритичним; 

здатність приймати обґрунтовані рішення; 

навички міжособистісної взаємодії; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

 фахових програмних компетентностей: 

здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур; 

здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур;  

здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності; 



здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності; 

здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків; 

здатність визначати та описувати характеристики організації; 

здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища; 

здатність визначати перспективи розвитку організації; 

здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту; 

здатність планувати діяльність організації та управляти часом; 

здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному 

рівнях; 

здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами; 

здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення 

з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів; 

здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин; 

здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси; 

здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів; 

здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію; 

здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності; 

здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох 

професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків; 

здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в 

сфері готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни;  

здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу;  

здатність розробляти нові послуги (продукцію) з використанням 

інноваційних технологій виробництва та обслуговування споживачів; 



здатність здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

вирішувати питання раціонального використання просторових та матеріальних 

ресурсів; 

здатність працювати з технічною, економічною, технологічною та іншою 

документацією та здійснювати розрахункові операції суб’єктом готельного та 

ресторанного бізнесу;  

здатність ініціювати концепцію розвитку бізнесу, формулювати бізнес-ідею 

розвитку суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

здатність ініціювати створення бізнесу, формулювати бізнес-ідею створення 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності 

та брати відповідальність за результати; 

застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення 

безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 

рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і 

біржових структур; 

вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній 

та біржовій діяльності; 

знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і застосовувати його на практиці; 

вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у 

кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів; 

знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній і 

біржовій діяльності; 

знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків та 

результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків; 

виявляти навички організаційного проектування; 

виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом 

лідера; 

асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, 

визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти 

користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод 

інших осіб, зокрема, членів колективу; 

знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки; 

розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем; 



застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади); 

використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності; 

застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач; 

проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності; 

застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати; 

ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники; 

демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні; 

вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати 

логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки; 

виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 

проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків; 

використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність; 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів; 

вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей 

поведінки їх суб’єктів; 

демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами, та у невизначених умовах; 

показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення; 

демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні 

відмінності людей; 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, вирішувати 

питання раціонального використання просторових та матеріальних ресурсів; 

розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів; 



розуміти економічні процеси та здійснювати планування, управління і 

контроль діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності; 

презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції 

щодо розвитку бізнесу; 

діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості;  

розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

вміти  формулювати бізнес-ідею створення суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу, вміти презентувати власні проекти щодо створення нового 

бізнесу в сфері гостинності; 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

нормативно-правової бази, яка регулює процедуру реєстрації та припинення 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні; 

механізму та середовища функціонування суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

інструментарію обґрунтування доходів створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності;  

методики обґрунтування витрат створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

особливостей аналізу фінансово-економічних результатів й ефективності 

діяльності ефективності створюваного суб’єкта підприємницької діяльності;  

основних засад правового регулювання державної реєстрації та 

ліцензування суб’єкта підприємницької діяльності, організації підприємницької 

діяльності юридичними та фізичними особами; 

правового регулювання процедури припинення підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами, процедури банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

 уміння/навички: 

розрізняти організаційно-правові форми підприємницької діяльності, 

робити обґрунтований вибір напрямів діяльності та сфери бізнесу; 

організовувати збір і аналізувати інформацію про фактори середовища 

функціонування, оцінювати їх вплив на діяльність суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

обґрунтовувати доходи та витрати створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

аналізувати ефективність використання ресурсів створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності; 



здійснювати підбір технологічного устаткування та обладнання, 

розраховувати амортизаційні відрахування основних засобів та нематеріальних 

активів; 

визначати склад та структуру персоналу створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

здійснювати раціональну організацію оплати праці, вибір форм і систем 

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

обґрунтовувати стратегічні та тактичні управлінські рішення з різних 

аспектів господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності; 

розраховувати собівартість продукції та витрати операційної діяльності, 

складати кошторис витрат на виробництво продукції, надання послуг, виконання 

робіт, визначати ціни на продукцію, роботи. послуги;  

застосовувати основи обліку та оподаткування у підприємницькій 

діяльності;  

аналізувати основні показники ефективності діяльності суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

здійснювати процедуру подання документів для державної реєстрації 

юридичних та фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності; 

здійснювати процедуру подання документів для ліцензування певних видів 

підприємницької діяльності; 

розраховувати ставки єдиного податку за спрощеною системою 

оподаткування, обліку та звітності фізичних осіб – підприємців; 

аналізувати документи для вирішення господарських спорів між суб’єктами 

підприємницької діяльності; 

здійснювати процедуру прийняття на роботу суб’єктами підприємницької 

діяльності найманих працівників; 

здійснювати процедуру припинення підприємницької діяльності 

юридичними та фізичними особами – підприємцями; 

 комунікація: 

здатність спілкуватися та доносити інформацію щодо механізму 

функціонування суб’єкта підприємницької діяльності  до фахівців та нефахівців 

підприємницької діяльності; 

аргументувати напрями ефективного розвитку суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

 відповідальність і автономія: 

демонструвати підприємливість та відповідальність за результати прийняття 

рішень у господарській діяльності суб’єктів бізнесу; 

дотримуватися вимог до діяльності для забезпечення сталого розвитку 

підприємницьких структур. 
 

 

  



4. Структура дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лекц пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Організаційно-правові засади створення суб’єкта підприємницької 

діяльності 

Тема 1. Загальні організаційні умови створення 

суб’єкта підприємницької діяльності 
14 2 4 

 
8 

Тема 2. Обґрунтування доходів створюваного 

суб’єкта підприємницької діяльності 
22 2 6  14 

Тема 3. Обґрунтування витрат створюваного 

суб’єкта підприємницької діяльності 
26 2 10  14 

Тема 4. Правове регулювання державної 

реєстрації та ліцензування суб’єкта 

підприємницької діяльності 

23 2 10  11 

Тема 5. Правове регулювання організації 

підприємницької діяльності юридичними та 

фізичними особами 

23 2 10 
 

11 

Тема 6. Обґрунтування ефективності 

створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

20 2 8 
 

10 

Разом за змістовим модулем 1 128 12 48 0 68 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади припинення підприємницької діяльності 

Тема 7. Правове регулювання припинення 

підприємницької діяльності.  
11 2 4 

 
5 

Тема 8. Правове регулювання процедури 

банкрутства суб’єктів підприємницької 

діяльності 

11 2 4 
 

5 

Разом за змістовим модулем 2 22 4 8 0 10 

Усього годин  150 16 56 0 78 

 

5. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарсько-практичного заняття 

Кількість 

годин 

1.  
Семінар з виконанням практичних завдань         
Загальна характеристика проекту створення суб’єкта підприємницької діяльності 2 

2.  
Семінар з виконанням практичних завдань 

Оцінка ринкової позиції створюваного суб’єкта підприємницької діяльності 
2 

3.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування обсягів операційної діяльності та реалізації продукції / 

товарів / послуг створюваного суб’єкта підприємницької діяльності 

2 

4.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування стратегії збуту та реалізації продукції / товарів / послуг 

створюваного суб’єкта підприємницької діяльності 
2 

5.  

Семінар з виконанням практичних завдань  

Організація рекламної кампанії створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

2 

6.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування матеріальних витрат створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності 

2 



7.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування витрат на оплату праці створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності 

2 

8.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування амортизаційних відрахувань та зведених витрат 

створюваного суб’єкта підприємницької діяльності 

2 

9.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування меж доцільності діяльності створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності 

2 

10.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Організація формування капіталу створюваного суб’єкта підприємницької 

діяльності 

2 

11.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Загальні правила та завдання державної реєстрації суб’єкта підприємницької 

діяльності.  

2 

12.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання державної реєстрації юридичних осіб – суб'єктів 

підприємницької діяльності.  

2 

13.  
Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання державної реєстрації фізичних осіб-підприємців 
2 

14.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності фізичних осіб – 

підприємців 

2 

15.  
Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання ліцензування видів підприємницької діяльності 
2 

16.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання договірних відносин між суб’єктами підприємницької 

діяльності  

2 

17.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання вирішення господарських спорів між суб’єктами 

підприємницької діяльності  

2 

18.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання прийняття на роботу суб’єктами підприємницької 

діяльності найманих працівників 

2 

19.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання звільнення з роботу суб’єктами підприємницької 

діяльності найманих працівників 

2 

20.  
Семінар з виконанням практичних завдань 

Організація охорони праці суб’єктом підприємницької діяльності 
2 

21.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Визначення кінцевих фінансових результатів створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності 

2 

22.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування вибору системи оподаткування створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності 

2 

23.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Аналіз показників економічної ефективності діяльності створюваного 

суб’єкта підприємницької діяльності 

2 

24.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Обґрунтування економічної доцільності створюваного суб’єкта 

підприємницької діяльності 

2 



25.  

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання процедури припинення підприємницької діяльності 

юридичними особами.  

2 

 26. 

Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання процедури припинення підприємницької діяльності 

фізичними особами.  

2 

27. 
Семінар з виконанням практичних завдань 

Правове регулювання банкрутства в Україні 
2 

28. 
Семінар з виконанням практичних завдань 

Процедура банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності 
2 

 Всього 56 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти впродовж семестру 

 

Вид контролю: залік 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

заліку: впродовж семестру (100 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 
№ заняття Кількість балів 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 3 

Тема 2 2 

Тема 3 4 

Тема 4 2 

Тема 5 2 

Тема 6 4 

Тема 7 4 

Тема 8 4 

Тема 9 4 

Тема 10 3 

Тема 11 4 

Тема 12 4 

Тема 13 4 

Тема 14 4 

Тема 15 4 

Тема 16 4 

Тема 17 2 

Тема 18 2 

Тема 19 2 

Тема 20 2 

Тема 21 2 

Тема 22 2 

Тема 23 2 

Тема 24 2 

Разом змістовий модуль 1 72 

Змістовий модуль 2 



Тема 25 2 

Тема 26 2 

Тема 27 2 

Тема 28 2 

Разом змістовий модуль 2 8 

Захист звіту з індивідуальної роботи 20 

Разом 100 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

Поточне тестування та самостійна робота Захист звіту 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
20 100 

72 8 

 

Складання заліку передбачає захист виконаних індивідуальних завдань. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами виконання завдань практичного спрямування, а також за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за 

допомогою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни 

(модулю). 

 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 

 


