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

підприємницької діяльності, обґрунтування доходів, витрат та економічної доцільності 

створюваного суб’єкта підприємницької діяльності, правового регулювання забезпечення 

підприємницької діяльності, формування навичок застосування правових знань при виникненні, 

зміні та припиненні підприємницьких правовідносин. 

 

2 Завдання:  
вивчення організаційних умов створення суб’єкта підприємницької діяльності, обґрунтування 

доходів, витрат та ефективності  створюваного суб’єкта підприємницької діяльності, формування 

здатності проводити комплексні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень, бізнес-

проектів та виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності суб’єкта 

бізнесу; вивчення правового регулювання державної реєстрації та ліцензування суб’єкта 

підприємницької діяльності, організації підприємницької діяльності юридичними та фізичними 

особами,  правового регулювання припинення та процедури банкрутства суб’єктів 

підприємницької діяльності,  виховання у студентів високої правової культури і правосвідомості, 

поваги до законів, необхідності їх неухильного дотримання. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   
знання теоретичних основ організації нового бізнесу та обґрунтування доцільності його створення; 

знання методики аналізу діяльності створюваного суб’єкту підприємницької діяльності та оцінки 

результатів його господарської діяльності; 

знання теоретичних основ підприємницького права: предмету підприємницького права, методу 

підприємницького права, системи підприємницького права, джерел підприємницького права; 

знання ключових аспектів класифікації джерел підприємницького права та особливостей їх використання; 

знання ключових положень підприємницької діяльності та основних норм підприємницького 

законодавства; 

знання нормативно-правових актів, що забезпечують правові гарантії в галузі підприємницької діяльності. 

 

застосування знань і розумінь: 
вміння системно аналізувати діяльність створюваного суб’єкту підприємницької діяльності та оцінювати 

результати його господарської діяльності;  

вміння проводити комплексні розрахунки з метою обґрунтування управлінських рішень, бізнес-проектів та 

виявлення резервів підвищення ефективності господарської діяльності суб’єкта бізнесу; 

володіти навичками проведення економічного обґрунтування проекту створення  суб’єкта підприємницької 

діяльності; 

розуміння процедури і правового регулювання оплати праці на виробництві; 

уміння застосування правових норм, що регулюють процедуру державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

уміння забезпечення ефективної системи охорони праці на підприємстві, установі та організації; 

здатність застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють процедуру припинення суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

 



4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

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

діяльності  
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  

 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові засади припинення підприємницької діяльності 
Тема 7. Правове регулювання процедури припинення підприємницької діяльності юридичними та 

фізичними особами.  

Тема 8. Правове регулювання процедури банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності 
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