
 

 



 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІКУ» 

 

1. Опис дисципліни «Нормативно-правове забезпечення 

підприємницької діяльності та обліку» 

 
Дисципліна – 

Нормативно-правове 

забезпечення підприємницької 

діяльності та обліку 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4 Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Статус дисципліни: 
обов’язкова компонента 

циклу професійної 

підготовки 

Мова навчання: українська 

 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність  071 «Облік 

і оподаткування» 

 

Рік підготовки: 

Денна - 1 

Заочна - 1 

Семестр: 

Денна - 1 

Заочна –1  

Кількість змістових 

модулів – 1 

Ступінь вищої освітити – 

бакалавр 

Лекції: 

Денна – 30 год. 

Заочна – 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна –  30 год. 

Заочна - 4 год. 

Загальна кількість годин – 120  Самостійна робота: 

Денна - 52 год. 

Тренінг – 4 год. 

Заочна - 108 год. 

Індивідуальна робота 

Денна  - 4 год. 

Тижневих годин - 8 год., з них 

аудиторних - 4 год. 

 Вид підсумкового контролю 

- екзамен 

 

 

 

 



2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та 

обліку» 

 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни  

 

Дисципліна «Нормативно-правове забезпечення підприємницької 

діяльності та обліку» спрямована на формування системи знань з 

нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності та обліку, 

організаційно-правових форм здійснення підприємництва. В результаті 

вивчення даного курсу студент повинен уміти тлумачити й застосовувати 

чинне законодавство у сфері підприємницької діяльності та обліку. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Головним завданням курсу «Нормативно-правове забезпечення 

підприємницької діяльності та обліку» є вивчення студентами особливостей 

нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання та 

обліку. Даний курс знайомить студентів з основними нормативними 

документами, що регулюють підприємницьку діяльність та методику обліку. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування яких 

забезпечує вивчення дисципліни. 

- застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

 

2.4. Результати навчання. 

 

Вивчення дисципліни передбачає формування таких програмних 

результатів навчання, як: 

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем; 

- розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави; 

- 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. 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОБЛІКУ» 

 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. Основи правового регулювання підприємницької діяльності 

та обліку в Україні 

Ознаки підприємництва. Функції підприємницької діяльності. 

Принципи підприємницької діяльності. Види підприємницької діяльності. 

Законодавче регулювання підприємницької діяльності в Україні. 

 

 

 

Тема 2. Організаційно-правові форми суб’єкта господарювання 

Поняття суб’єктів підприємницької діяльності. Ознаки суб’єктів 

підприємницької діяльності.. Види суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

Тема 3. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти підприємницької 

діяльності 

Ознаки фізичних осіб-підприємців як суб’єктів підприємницької 

діяльності.  Вимоги до фізичної особи, що має намір стати підприємцем. 

Порядок державної реєстрації фізичної особи-підприємця.  

Державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця. 

 

 

Тема 4. Юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності 

 Юридичні особи: поняття, ознаки, види. Порядок створення та 

припинення юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб в 

Україні. Порядок державної реєстрації юридичних осіб. 

Державна реєстрація припинення юридичної особи. 

 

 

Тема 5.  Організаційно-правові основи бухгалтерського обліку в 

підприємницькій діяльності 

Бухгалтерський облік в Україні: поняття, мета, принципи. Облікова 

політика: визначення поняття та значення в системі обліку. Нормативно-

правове забезпечення облікової політики. Суб’єкти формування облікової 

політики.  

Нормативно-правове регулювання обліку необоротних активів. Правові 

засади обліку грошових коштів. Нормативно-правове забезпечення обліку 

праці та заробітної плати. 

Основні завдання контролю за веденням бухгалтерського обліку в 

підприємницькій діяльності. 

 



Тема 6.  Правове регулювання формування звітності суб’єктів 

господарювання 

Склад фінансової звітності у національних положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку.  

Правові аспекти складання: Балансу (Звіту про фінансовий стан);  Звіту 

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід); Звіту про рух грошових 

коштів»; Звіту про власний капітал. 

Особливості формування податкової звітності. 

 

Тема 7. Оподаткування підприємницької діяльності 

Особливості  оподаткування за загальною системою. Технологія 

оподаткування за спрощеною системою. Особливості обліку операцій з 

фізичними особами-підприємцями.  

Технологія виправлення помилок у звітності. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

підприємницької діяльності та обліку 

 

Загальноправові засади відповідальності у підприємництві.  

Відповідальність за порушення законодавства в сфері ліцензування.. 

Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 

Відповідальність за порушення митного законодавства. 

 



4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ 

«Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та 

обліку» 

 (денна форма навчання) 
 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Основи 

правового 

регулювання 

підприємницької 

діяльності та обліку в 

Україні 

2 2 6 - 

поточне 

опитування, 

тестув. 

Тема 2. Організаційно-

правові форми 

суб’єкта 

господарювання 

2 2 6 - 

тестув. 

Тема 3. Фізичні особи-

підприємці як суб’єкти 

підприємницької 

діяльності 

2 4 6 1 

тестув. 

Тема 4. Юридичні 

особи як суб’єкти 

підприємницької 

діяльності 

2 4 6 1 

зміст. 

модуль 

Тема 5.  

Організаційно-правові 

основи 

бухгалтерського 

обліку в 

підприємницькій 

діяльності 

8 8 6 1 

тестув. 

Тема 6.  Правове 

регулювання 

формування звітності 

суб’єктів 

господарювання 

2 2 7 - 

тестув. 

Тема 7. 

Оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

6 4 7 1 

тестув. 

Тема 8. 

Відповідальність за 

порушення 

законодавства у сфері 

підприємницької 

діяльності та обліку 

6 4 8 - 

тестув. 

Разом 30 30 52 4 Х 



  

(заочна форма навчання) 
 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивідуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 1. Основи 

правового регулювання 

підприємницької 

діяльності та обліку в 

Україні 

1 0,5 14 - - 

Тема 2. Організаційно-

правові форми суб’єкта 

господарювання 

1 0,5 14 - - 

Тема 3. Фізичні особи-

підприємці як суб’єкти 

підприємницької 

діяльності 

1 0,5 14 - - 

Тема 4. Юридичні особи 

як суб’єкти 

підприємницької 

діяльності 

1 0,5 15 - - 

Тема 5.  Організаційно-

правові основи 

бухгалтерського обліку в 

підприємницькій 

діяльності 

1 0,5 10 - - 

Тема 6.  Правове 

регулювання 

формування звітності 

суб’єктів 

господарювання 

1 0,5 10 - - 

Тема 7. Оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

1 0,5 15 - - 

Тема 8. Відповідальність 

за порушення 

законодавства у сфері 

підприємницької 

діяльності та обліку 

1 0,5 16 - - 

Разом 8 4 108 - - 

 



  

5. Тематика практичних занять. 

5.1. Тематика практичних занять для студентів денної форми 

навчання 
 

Практичне заняття 1. 

Тема 1. Основи правового регулювання підприємницької діяльності та 

обліку в Україні 

Мета: Знати основні ознаки підприємництва та функції й принципи 

підприємницької діяльності; володіти нормативно-правовою базою, що 

регулює підприємницьку діяльність та облік. 

Питання для обговорення: 

1. Ознаки підприємництва.  

2. Функції підприємницької діяльності.  

3. Принципи підприємницької діяльності.  

4. Види підприємницької діяльності.  

5. Законодавче регулювання підприємницької діяльності в Україні. 

 

Практичне заняття 2. 

Тема 2. Організаційно-правові форми суб’єкта господарювання 

Мета: Знати організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької 

діяльності й проблеми їх розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності.  

2. Ознаки суб’єктів підприємницької діяльності.  

3. Види суб’єктів підприємницької діяльності. 

 
Практичне заняття 3-4. 

Тема 3. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти підприємницької 

діяльності 

Мета: Знати ознаки й вимоги до фізичних осіб підприємців як суб’єктів 

підприємницької діяльності, та особливості їх реєстрації як підприємців та 

реєстрації припинення фізичної особи-підприємця 

Питання для обговорення: 

1. Ознаки фізичних осіб-підприємців як суб’єктів підприємницької 

діяльності.   

2. Вимоги до фізичної особи, що має намір стати підприємцем.  

3. Порядок державної реєстрації фізичної особи-підприємця.  

4. Державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця. 

 
Практичне заняття 5-6. 

Тема 4. Юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності 

 Мета: Знати порядок створення та припинення юридичних осіб та 

володіти нормативно-правовою базою, щодо створення, реєстрації та 

припинення юридичної особи. 



  

Питання для обговорення: 

1. Юридичні особи: поняття, ознаки, види.  

2. Порядок створення та припинення юридичних осіб.  

3. Організаційно-правові форми юридичних осіб в Україні.  

4. Порядок державної реєстрації юридичних осіб. 

5. Державна реєстрація припинення юридичної особи. 

 
Практичне заняття 7-10. 

Тема 5.  Організаційно-правові основи бухгалтерського обліку в 

підприємницькій діяльності 

Мета: Володіти нормативно-правовою базою, що регулює ведення обліку 

об’єктів бухгалтерського обліку та формування звітності суб’єктів 

господарювання 

Питання для обговорення: 

1. Бухгалтерський облік в Україні: поняття, мета, принципи. 

2. Облікова політика: визначення поняття та значення в системі обліку. 

3. Нормативно-правове забезпечення облікової політики.  

4. Суб’єкти формування облікової політики  

5. Нормативно-правове регулювання обліку необоротних активів.  

6. Правові засади обліку грошових коштів.  

7. Нормативно-правове забезпечення обліку праці та заробітної плати. 

8. Основні завдання контролю за веденням бухгалтерського обліку в 

підприємницькій діяльності. 

 
Практичне заняття 11. 

Тема 6.  Правове регулювання формування звітності суб’єктів 

господарювання 

Мета: Знати особливості правового регулювання та формування звітності 

суб’єктів господарювання. 

Питання для обговорення: 

1. Склад фінансової звітності у національних положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку.  

2. Правові аспекти складання: Балансу (Звіту про фінансовий стан);  

Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід); Звіту про 

рух грошових коштів»; Звіту про власний капітал. 

3. Особливості формування податкової звітності. 

 

 
Практичне заняття 12-13. 

Тема 7. Оподаткування підприємницької діяльності 

Мета: Знати особливості оподаткування суб’єктів господарювання. 

Питання для обговорення: 

1. Особливості  оподаткування за загальною системою.  

2. Технологія оподаткування за спрощеною системою. 

3.  Особливості обліку операцій з фізичними особами-підприємцями. 



  

4. Технологія виправлення помилок у звітності. 

 
Практичне заняття 14-15. 

Тема 8. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

підприємницької діяльності та обліку 

Мета: Знати загальноправові засади відповідальності у сфері 

підприємницької діяльності та обліку 

Питання для обговорення: 

1. Загальноправові засади відповідальності у підприємництві. 

2. Відповідальність за порушення законодавства в сфері ліцензування. 

3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. 

4. Відповідальність за порушення митного законодавства. 

 

 

 

6.  Комплексне практичне індивідуальне завдання. 

Індивідуальна робота є однією із форм поглибленого засвоєння програми 

курсу. Вона здійснюється в таких формах: збір і опрацювання практичного 

матеріалу для виконання КПІЗ. 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ п/п Тематика 

1.  
Тема 1. Основи правового регулювання підприємницької діяльності та обліку 

в Україні 

2.  Тема 2. Організаційно-правові форми суб’єкта господарювання 

3.  Тема 3. Фізичні особи-підприємці як суб’єкти підприємницької діяльності 

4.  Тема 4. Юридичні особи як суб’єкти підприємницької діяльності 

5.  
Тема 5.  Організаційно-правові основи бухгалтерського обліку в 

підприємницькій діяльності 

6.  Тема 6.  Правове регулювання формування звітності суб’єктів господарювання 

7.  Тема 7. Оподаткування підприємницької діяльності 

8.  
Тема 8. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

підприємницької діяльності та обліку 

 

8. Тренінг з дисципліни (4 год.) 

 

У процесі проведення тренінгу студентам пропонуються ситуації, у 

яких вони зможуть продемонструвати набуті знання і вміння з нормативно-

правового регулювання підприємницької діяльності та обліку. 

 

 

 

 



  

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

У процесі вивчення дисципліни “Нормативно-правове забезпечення 

підприємницької діяльності та обліку” використовуються наступні засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- розрахункові роботи; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен; 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Нормативно-

правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку» визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

                  
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(КПІЗ) 

Заліковий модуль 4 

(екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

1. Усне опитування під 

час заняття (4 теми по 

10 балів = 40 балів) 

2. Письмова робота = 

60 балів 

1. Усне опитування під 

час заняття (4 теми по 5 

балів = 20 балів) 

2. Письмова робота = 

80 балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 80 

балів. 

2. Виконання завдань 

під час тренінгу = 20 

балів 

1. Тестові завдання 

(10 тестів по 2 бали = 

20 балів)  

2. Відповідь на два 

запитання, кожне з 

яких = 40 балів, а у 

підсумку = 80 балів 

 

 

За шкалою 

Університету 

За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно А (відмінно) 

85-89 
Добре 

В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 
Задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 

незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним 

курсом) 

 

 

 



  

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

№  Найменування Номер теми 

1 Мультимедійний проектор 1-8 

2 Проєкційний екран 1-8 

 Базове програмне забезпечення: ОС Windows 10 – 

згідно ліцензії Microsoft IT Academy та Microsoft 

Dream Spark for Students. Стандартне програмне 

забезпечення базових інформаційних технологій: 

MS Office (Word, Excel, Ppt), телекомунікаційне 

програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, 

Google Chrome, Firefox, ZOOM, MOODLE, Viber 

тощо) 

1-8 

3 Наявність доступу до мережі Інтернет 1-8 
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