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1.

Найменування показників

Кількість кредитів –
денна форма: 5;
Модулів –
Змістових модулів –
Індивідуальне науководослідне завдання:
Загальна кількість годин –
денна форма: 150 год.
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних –

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань

Характеристика навчальної дисципліни
заочна форма навчання

Напрям підготовки
6.073 Менеджмент

Нормативна

Спеціальність (професійне
спрямування):

Рік підготовки:
1-й
Семестр
2-й
Лекції

Освітньокваліфікаційний рівень: бакалавр

самостійної роботи
студента –

24 год.
Практичні, семінарські
24 год.
Лабораторні
Самостійна робота
102
Індивідуальні завдання:
Вид контролю:
ПМК

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 47% (48 год / 102 год).
для заочної форми навчання –

.

1 Мета та завдання викладання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Мета дисципліни — опанування майбутніми працівниками сфери економіки
правових засад регулювання малого підприємництва; формування вмінь самостійно мислити, оцінювати положення нормативно-правових актів та застосовувати їх
до конкретних ситуацій у майбутній професійній діяльності.
Завданням навчальної дисципліни є забезпечення засвоєння студентами комплексу знань із правового регулювання малого підприємництва. Оволодіння нормативним матеріалом передбачає набуття вмінь і навиків у застосуванні норм законодавства, яке регулює підприємницьку діяльність.
Місце дисципліни в навчальному процесі визначається її інтегративним характером — тісним зв’язком з комплексом базових, гуманітарних, а також фахових
економічних дисциплін.
2. Програма навчальної дисципліни
Тема

1. Загальноправова

характеристика малого

підприємництва

Поняття

підприємництва. Поняття малого підприємництва. Співвідношення малого
підприємництва,

підприємництва

та

господарської

діяльності.

Принципи

підприємницької діяльності. Обмеження підприємницької діяльності. Державна
реєстрація

суб’єктів

підприємництва.

Ліцензування

господарсь-

кої діяльності. Патентування підприємницької діяльності. Інші умови здійснення
підприємницької діяльності. Джерела правового регулювання підприємницької
діяльності.

Загальна

Господарського

характеристика

кодексу

України

Цивільного
як

джерел

кодексу
правового

України

та

регулювання

підприємницької діяльності.
Тема

2. Суб’єкти

малого

підприємництва.

Поняття

суб’єктів

малого

підприємництва. Фізичні особи — суб’єкти малого підприємництва. Товариство.
Господарські товариства. Установа. Підприємство. Види та організаційні форми
підприємств. Державні та комунальні унітарні підприємства. Підприємства
колективної

власності.

Приватні

підприємства.

Інші

види

підприємств.

Об’єднання підприємств. Інші організаційно-правові форми суб’єктів малого
підприємництва.

Тема 3. Державне регулювання малого підприємництва. Загальні засади державної
підтримки малого підприємництва. Основні напрями державної підтримки малого
підприємництва. Правовий статус державних органів, що здійснюють підтримку
малого підприємництва. Програми підтримки малого підприємництва. Фінансовокредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва. Державна регуляторна
політика у сфері підприємництва. Дерегулювання підприємницької діяльності.
Тема 4. Майнова основа малого підприємництва. Поняття та зміст права власності.
Суб’єкти права власності. Здійснення права власності. Використання власником
свого майна для здійснення підприємницької діяльності. Непорушність права
власності. Форми власності. Право спільної власності. Набуття права власності.
Набувальна давність. Припинення права власності. Захист права власності. Речові
права на чуже майно. Право господарського відання. Право оперативного
управління. Право оперативного використання майна.
Тема

5. Правочини

та

зобов’язання

у

сфері

малого

підприємництва

Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для
чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину.
Державна реєстрація правочину. Тлумачення змісту правочину. Недійсність
правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Поняття та підстави
представництва.

Передоручення.

Представництво

за

довіреністю.

Строк

довіреності. Припинення представництва за довіреністю. Поняття та види строків
позовної давності. Перебіг позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.
Поняття

зобов’язання

та

підстави

його

виникнення.

Поняття

та

види

господарських зобов’язань. Виконання зобов’язань. Способи забезпечення
виконання зобов’язань. Припинення зобов’язань. Поняття та види договору.
Укладення,

зміна

та

розірвання

цивільних

і

господарських

договорів.

Тема 6. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого
підприємництва. Суб’єкти малого підприємництва, щодо яких може бути
застосована спрощена система оподаткування. Способи оподаткування доходів
суб’єктів малого підприємництва єдиним податком. Порядок обліку єдиного
податку суб’єктів малого підприємництва.
Тема 7. Правове регулювання підприємництва в країнах Європейського Союзу

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Законодавство Європейського Союзу. Підприємництво та надання послуг у
країнах Європейського Союзу.
3. Структура навчальної дисципліни
Тема

1. Загальноправова характеристика малого
підприємництва
2. Суб’єкти малого підприємництва
3. Державна підтримка малого підприємництва
4. Майнова основа малого підприємництва
5. Правочини та зобов’язання у сфері малого
підприємництва
6. Правове регулювання спрощеної системи
оподаткування суб’єктів малого підприємництва
7. Правове регулювання підприємництва в
країнах Європейського Союзу
Всього з навчальної дисципліни

Загальний
обсяг

Лк

Пр

Самостійне
опрацювання
матеріалу

16

2

2

14

17
17

4

4

14

2

2

14

17

4

4

14

4

4

14

4

4

16

4

4

16

24

24

102

18
18

17
150

4. Теми семінарських (практичних) занять

Ном.
заНайменування та зміст практичної роботи
няття
1 Загальноправова характеристика малого підприємництва
2 Суб’єкти малого підприємництва
3 Державна підтримка малого підприємництв
4 Майнова основа малого підприємництва
5 Правочини та зобов’язання у сфері малого
підприємництва
6 Правове регулювання спрощеної системи оподаткування
суб’єктів малого підприємництва
7 Правове регулювання підприємництва в країнах Європейського Союзу
РАЗОМ

Обсяг, годин
2
2
4
4
4
4
4
24 ГОДИНИ

5. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Загальноправова характеристика малого підприємництва
Суб’єкти малого підприємництва
Державна підтримка малого підприємництва
Майнова основа малого підприємництва
Правочини та зобов’язання у сфері малого
підприємництва
6 Правове регулювання спрощеної системи оподаткування суб’єктів
малого підприємництва
7 Правове регулювання підприємництва в країнах Європейського
Союзу
1
2
3
4
5

Разом

Кількість
годин
денна/заочна
14
14
14
14
14
16
16

102

6. Індивідуальні завдання
Не передбачені програмою
7. Методи навчання
Лекції: докладне викладення навчального матеріалу із застосуванням мультимедійного проектору, оглядові лекції з використанням опорного конспекту, лекції-дискусії,
лекції з помилками тощо.
Практичні заняття: вирішення багатоваріантних задач на основі розрахунків на
прикладі найпростіших завдань, розв'язання тестових завдань, представлення студентами
доповідей за індивідуальними темами, написання модульних контролів, робота над індивідуальними завданнями.
8. Методи контролю
Поточно-модульний контроль, співбесіда з проблемних питань, вирішення ситуаційних завдань, тестування.

9. Методичне забезпечення
Найменування учбово-методичної літератури
1
Мачуський В.В., Ієрусалімова І.О. Правове середовище малого
бізнесу
Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. — К.: КНЕУ, 2002.
Саниахметова Н. О. Предпринимательское право. — Одесса.,
2000.

Наявність
2

Вид
3

3

Підручник

-

Підручник

-

Підручник

Розробник програми

к.е.н.,

Мануйлович Ю.М.

Завідувач кафедри економіки та управління

к.е.н.,

І.В. Прожога

