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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Дані методичні рекомендації розроблені для студентів за 

напрямом підготовки 6.070106 „Автомобільний транспорт",  

6.050601 „Теплоенергетика"  денної форми навчання та мають за 

мету надати допомогу студентам у підготовці до практичних занять 

з дисципліни “Основи підприємницької діяльності та 

маркетингу”. 

Юридичне визнання власності в Україні активізувало розвиток 

підприємницької (комерційної) діяльності. У свою чергу, це вимагає 

освоєння нових професій, нових знань, нових підходів до людей та 

їх діяльності. 

Робота в ринковій економіці висуває перед підприємцями і 

менеджерами вимогу високої компетентності в здійсненні бізнесу. 

Як підготувати і почати власну справу, які механізми 

функціонування підприємств і фірм, у чому суть конкуренції, як 

побудувати взаємовідносини з партнерами (контрагентами), у чому 

полягає відповідальність підприємця, який порядок державної 

реєстрації суб'єктів господарювання та ін. Знання цих проблем і 

методів їх вирішення необхідне як починаючим, так і діючим 

підприємцям. Вивчення курсу “Основи підприємницької 
діяльності та маркетингу” має допомогти студентам опанувати 

всіма перерахованими вище проблемами й успішно застосовувати 

їх у практиці підприємницької (комерційної) діяльності. 

Основними формами роботи з даної дисципліни є лекційні, 
практичні заняття та самостійна робота.  

Лекційні заняття призначені для систематизованого подання 

студентам навчального матеріалу з тем дисципліни та орієнтування 

їх у напрямках самостійної підготовки до практичних занять та 

заліку. 

Практичні заняття — найефективніша форма самостійної роботи 

студентів. 

Практичні завдання збагачують і закріплюють теоретичні 
заняття студентів, розвивають їх творчу активність. 

Практичні заняття з дисципліни орієнтовані на закріплення 

теоретичних знань студентів та набуття ними практичних навичок 

та умінь щодо організації, безпосереднього здійснення 

підприємницької діяльності та управління нею суб’єктів 

підприємництва, державних, приватних, кооперативних, 
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громадських організацій та установ. Оволодіти та набути 

необхідних знань, умінь і навичок у роботі організатора 

виробництва.  

Обов’язковими формами роботи на таких заняттях має бути 

розв'язування завдань з їх обговоренням, вирішення задач, ситуацій, 

складання відповідних документів.  

Практичні заняття передбачають також підготовку 

рефератів  та обговорення їх на заняттях. Теми рефератів 

визначаються викладачем. 
При підготовці до них студент повинен вивчити і засвоїти:  

- відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, 

рекомендовану програмою і викладачем;  

- записи, зроблені під час лекцій та при опрацюванні 

літератури. 

Вміти: 

-  орієнтуватись у системі чинного законодавства України; 

- складати установчі документи для створення та реєстрації 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

- складати підприємницькі договори; 

- розраховувати величину ризику в підприємницькій діяльності; 

-  самостійно знайти і проаналізувати законодавчі та інші 

нормативні акти з даної теми. 

Практичні заняття з “ Основи підприємницької діяльності та 

маркетингу” проводяться в такому порядку:  

- усний виклад студентам  змісту ситуаційного завдання; 
- розв’язання ситуацій використовуючи нормативно-правові акти та з 

посиланням на них; 

- обговорення вирішення ситуацій; 
- складання відповідних документів; 
- обговорення рефератів. 
Вирішення ситуацій на практичних заняттях повинно бути 

грамотним, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з 

посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. 

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен вміти 

оптимально використовувати отримані  правові знання у своїй 

практичний діяльності, вміло застосовувати їх у вирішенні 

практичних питань та конкретних ситуаціях.  
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Вирішення практичних завдань з основ підприємницької 

діяльності дасть студентам можливість познайомитися з умовами 

організації, порядком ведення  бізнесу та його управлінням в 

сучасних умовах. 

При підготовці до практичних занять необхідно 

користуватись підручниками, а також законодавчими актами, 

періодичними виданнями, журналами. 

 Дисципліна розрахована на вивчення впродовж одного 

семестру. 

Закінчується навчальна дисципліна заліком.  

 

2. ПРИКЛАД РІШЕННЯ КОНКРЕТНОЇ ЗАДАЧІ. 

Рішення задачі повинно бути розгорнутим, висновки 

обґрунтовані посиланням на відповідні статті конкретного 

нормативного акту. При вирішенні задачі рекомендується: 

1. визначити, до якої теми відноситься задача; 

2. проаналізувати фактичні обставини, що наводяться; 

3. визначити коло нормативних актів, які  необхідно вивчити; 

4. керуватися конкретними нормами  закону чи іншого 

нормативного акту. 

Громадяни України Іваненко І.П. здійснює безпосередньо 

самостійну, систематичну, на власний ризик діяльність з надання 

посередницьких послуг з метою отримання прибутку. 

Питання: 

1. Чи займається  Іваненко І.П. підприємницькою діяльністю і 
чи є він підприємцем? Обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на 

відповідні положення чинного законодавства України. 

2. За яких умов фізична особа набуває статуту підприємця? 

1. Гр. Іваненко І.П. займається підприємницькою діяльністю, так 

як відповідно до ст. 42 Господарського  кодексу України, який 

встановлює відповідно до Конституції України правові основи 

господарської діяльності (господарювання), підприємництво – це 
самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами 

господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і 
соціальних результатів та одержання прибутку, а, як видно із 
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умов задачі,  гр. Іваненко здійснює діяльність, яка відповідає 

ознакам підприємницької діяльності.  

2. За чинним законодавством України громадянин (фізична особа) 

може набувати статуту  підприємця. Однією із головних умов 

здійснення підприємницької діяльності та набуття статусу 

підприємця фізичною особою є державна реєстрація. 

Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності 

здійснюється відповідно до Закону України „Про державну 

реєстрацію юридичних та фізичних осіб – підприємців" від 15.05.2003 

р. Громадяни, які мають намір займатися підприємницькою 

діяльністю без створення юридичної особи, подають реєстраційну 

картку встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну 

реєстрацію, копію довідки про включення заявника до Державного 

реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових 

платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну 

реєстрацію. 

Державна реєстрація проводиться за наявності всіх необхідних 

документів протягом не більше двох робочих днів. Органи 

державної реєстрації зобов'язані протягом цього терміну внести 

дані з реєстраційної картки до Реєстру суб'єктів підприємницької 

діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію 

встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним номером 

фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів. 

З моменту реєстрації фізична особа набуває статуту підприємця. 
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3 Структура навчальної дисципліни 

“Основи підприємницької діяльності та маркетингу ” 

за напрямом підготовки  6.070106 „Автомобільний 

транспорт ” 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Організаційні засади підприємницької 
діяльності 

Тема 1. Поняття та види 

підприємницької діяльності 
18 2 1 - - 15 

Тема 2. Суб’єкти та 

організаційні форми 

підприємницької діяльності 

18 2 2 - - 14 

Тема 3. Технологія заснування 

власної справи 
22 2 2 - - 18 

Тема 4. Державна реєстрація 

суб’єктів підприємницької 
діяльності 

24 2 2 - - 20 

Разом – зм. модуль 1 82 8 7   68 

Змістовий модуль 2. Організація та економіка підприємництва 

Тема 5.  Ліцензування та 

патентування  підприємницької 
діяльності 

22 2 2 - - 18 

Тема 6.  Бізнес планування у 

підприємницькій діяльності 
22 2 2 - - 18 

Тема 7. Оподаткування у 

підприємницькій діяльності 
18 2 2 - - 14 

Тема 8.  Менеджмент та 

маркетинг у підприємництві 
 

18 2 1 - - 15 

Разом – зм. модуль 2 80 8 7   65 

Усього годин  162 16 14   132 
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Структура навчальної дисципліни 
“Основи підприємницької діяльності та маркетингу ” 
за напрямом підготовки   6.050601 „ Теплоенергетика ” 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма 

Усьо
го  

у тому числі 
л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1.Організаційні засади підприємницької 

діяльності 
Тема 1. Поняття та види 
підприємницької діяльності 

7 2 1 - - 4 

Тема 2. Суб’єкти та 
організаційні форми 
підприємницької діяльності 

9 2 1 - - 6 

Тема 3. Технологія заснування 
власної справи 

7 2 1 - - 4 

Тема 4. Державна реєстрація 
суб’єктів підприємницької 
діяльності 

10 2 2 - - 6 

Тема 5.  Ліцензування та 
патентування  підприємницької 
діяльності 

8 2 2   4 

Разом – зм. модуль 1 41 10 7   24 

Змістовий модуль 2. Організація та економіка 
підприємництва 

Тема 6.  Бізнес планування у 
підприємницькій діяльності 

7 2 1 - - 4 

Тема 7. Договори у 
підприємницькій діяльності 

7 2 2 - - 3 

Тема 8.  Оподаткування у 
підприємницькій діяльності 

7 2 1 - - 4 

Тема 9. Менеджмент та 
маркетинг у підприємництві 

6 2 1 - - 3 

Тема 10. Ризики у 
підприємницькій діяльності 

7 2 1 - - 4 

Тема 11. Державне регулювання 
підприємницької діяльності 

6 2 1 - - 3 

Разом – зм. модуль 2 40 12 7   21 

Усього годин  81 22 14   45 
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Організаційні засади підприємницької діяльності 

ТЕМА 1.  ПОНЯТТЯ  ТА ВИДИ  ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. 

Зміст, предмет та мета вивчення курсу. Поняття 

підприємницької діяльності.  
Історичний розвиток поняття „підприємництво”. Функції, 

принципи та передумови підприємницької діяльності. Економічна 

основа підприємництва.     

 Основні види та форми підприємництва, їх класифікація.  

Ключові терміни та визначення: 

- види підприємництва; 

- економічна основа підприємництва; 

- підприємництво; 

- підприємницька діяльність; 
- функції підприємництва. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1. Що таке підприємництво? 

2. Хто перший запровадив в обіг термін "підприємець"? 

3. Яка основна мета підприємництва? 

4. Які основні функції підприємництва? 

5. Які основні сфери підприємницької діяльності? 

6. Які існують види та форми підприємництва? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України Відомості ВР України. -2003 із 

змінами та доповненнями. 

2. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 

К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

3. Л. І. Донець, Н. Г. Романенко Основи підприємництва: 

Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.  

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Як змінювалось визначення понять „підприємець”, 

„підприємництво” в контексті історичної еволюції? Побудуйте 
хронологічну схему історичного розвитку поняття 

„підприємництво”. 
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Завдання № 2 

Громадянин України Іванов І. І. здійснює безпосередню 

самостійну, систематичну на власний ризик діяльність з надання 

посередницьких послуг з метою отримання прибутку. 

1. Чи є Іванов І. І. суб’єктом господарського права? Обґрунтуйте 
свою відповідь, посилаючись на відповідні положення чинного 

законодавства України. 

Завдання № 3 

Розкрийте принципову схему фінансово-кредитного 

підприємництва. Що дає людям купівля та продаж грошових 

коштів? Яким чином фінансовий підприємець отримує прибуток, за 

чий рахунок цей прибуток виникає? 

 

Завдання № 4 

За основними функціями підприємництва побудуйте поетапну 
схему ваших дій як майбутнього підприємця. 

Завдання № 5 

Якими якостями повинен володіти підприємець. Чи кожна 

людина може бути підприємцем? Що є метою бізнесу? Ваша 

думка. 

Завдання № 6 

Про посередництво дуже часто говорять як про непотрібний та 

шкідливий вид підприємницької діяльності. Чи можете ви 

погодитися з таким твердженням? Яку роль відіграють 

посередники в бізнесі? Чи вважаєте ви правомірним відносити 

посередництво до бізнесу послуг? Доповніть фразу: „Посередник – 

це особа, яка стоїть між ... та ...” 

Завдання № 7 

На якій підставі страхову діяльність можна назвати 

підприємницькою? Поясніть, яким чином підприємці, що 

здійснюють страхову діяльність, отримують прибуток, за який 

рахунок вона виникає. Чи ризикує страхова компанія? 
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ТЕМА 2 СУБ’ЄКТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Суб'єкти підприємницької діяльності.  
Підприємства: поняття та види відповідно до законодавства 

України. Об'єднання підприємств, їх види та правовий статус.  
Господарські товариства: поняття та види відповідно до 

законодавства України.  

Приватні підприємства. 

Фізичні особи, як суб’єкти підприємницької діяльності.  
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. 
Підстави припинення діяльності суб’єктів підприємництва. 

Ключові терміни та визначення: 

- господарське товариство; 

- обмеження підприємництва; 

- підприємство; 

- приватне підприємство; 

- реорганізація;  

- ліквідація; 

- суб’єкти підприємницької діяльності; 
- суб’єкти господарювання; 

- фізична особа. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  Хто в Україні може бути суб’єктом підприємницької 

діяльності? 

2.  Що таке підприємство, які види та форми є підприємств? 

3.  Які існують форми об’єднань підприємств? 

4.  Які існують господарські товариства в Україні? 

5.  Які існують обмеження у здійсненні підприємницької 
діяльності? 

6. Які види діяльності можуть здійснювати лише державні 
підприємства? 

7.  Яким шляхом здійснюється припинення діяльності 
суб’єкта підприємницької діяльності? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1.Господарський кодекс України Відомості ВР України. -2003. із 

змінами та доповненнями. 

2.Цивільний кодекс України Відомості ВР України. -2003. із 

змінами та доповненнями. 
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3. Закон України „Про господарські товариства" від 19.08. 1991 р. 

Відомості ВР України. -1991 р. №49. 

4. Закон України „Про підприємництво" ( Відомості Верховної 

Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст.168 ). 

5. Державний класифікатор "Класифікація організаційно-

правових форм господарювання", затверджений Наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та 

споживчої політики від 28 травня 2004 року №97. 

6. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 

К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

7. Л. І. Донець, Н. Г. Романенко Основи підприємництва: 

Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 

8.С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чеботар Основи 

підприємницької діяльності: Навчальний посібник. - К.: Видавничий 

центр „Академія” 2005. -280с. 

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Статутом ТОВ «Допомога», засновниками якого є пенсіонер 

Соколов О.Л. та ветеран Великої Вітчизняної війни Остапенко Б.В., 

передбачено такі види діяльності, як торговельна діяльність, 

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 і постачання електроенергії. 

1. Чи всі із вказаних видів діяльності можуть здійснюватись 

зазначеним ТОВ? Відповідаючи на це питання, пошліться на 

відповідні положення чинного законодавства України. 

 

Завдання № 2 

Командитне товариство, що складається з одного повного 

учасника і трьох вкладників, які мають рівні частки, визнане 

банкрутом. Ліквідаційна комісія виявила, що борги товариства на 

450 тис. грн. перевищують його майнову базу навіть після вжиття 

заходів до стягнення кредиторської заборгованості. При цьому 

виявилося, що вкладники лише на 25% сплатили свої вклади до 
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статутного фонду, розмір якого відповідно до установчого договору 

становить 36 тис. грн. 

1. Який розмір вкладів (і часток у статутному фонді) повного 

учасника і вкладників? 

2. У якому розмірі кожний з них нестиме майнову 
відповідальність за борги товариства? 

3. Якою буде відповідальність вкладників – солідарною чи 

частковою? 

Завдання № 3 

Ви хочете вступити в повне товариство, яке вже існує три роки, 

але не бажаєте відповідати по боргах товариства, які вже існують. 

Чи достатньо для реалізації Вашого бажання отримати згоду 
на Ваші умови всіх учасників цього повного товариства? 

Завдання № 4 

1. Чому, на вашу думку, особи, які мають непогашену судимість 

за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть 

бути зареєстровані як підприємці, не можуть виступати 

співзасновниками підприємницької організації, а також займати в 

підприємницьких товариствах керівні посади? 

Як ви вважаєте, чому окремі види діяльності можуть 

здійснюватися лише державними підприємствами? 

Відповідь обґрунтуйте посилаючись на нормативні акти. 

Завдання № 5 

Громадянин Шевчук вирішив створити приватне підприємство. 

Державний реєстратор, до якого звернувся Шевчук із необхідними 

документами, відмовила у реєстрації приватного підприємства, 
посилаючись на недостатність розміру статутного фонду, 

передбаченого статутом підприємства. Шевчук звернувся з 
оскарженням відмови до суду та просив суд зобов’язати державного 

реєстратора здійснити державну реєстрацію підприємства.  
Який зміст статуту приватного підприємства? Чи обов’язковий 

статутний фонд у приватному підприємстві? Яке рішення прийме 
суд за позовом Шевчука? 
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Завдання № 6 

Пан Головко є повним  учасником , а пан Левко – 

командитистом командитного товариства, що має назву 

„Командитне товариство Головко і Левко”.  

Визначте, чи є правомірною така назва цього товариства? 

Поясніть. 

Завдання № 7 

Фізична особа, зареєструвавшись як суб'єкт підприємницької 

діяльності, почала займатися наданням різноманітних послуг 

населенню. Оплата за послуги здійснювалася за готівкові кошти. 

Під час чергової перевірки працівники податкової служби 

попередили громадянина, що він повинен відкрити поточний 

рахунок у банку, куди здавати всі отримані готівкові кошти. 

Підприємець звернувся за консультацією до представництва 

Державного комітету України з питань регуляторної політики  та 

підприємництва.  

Якими актами законодавства регламентується порядок 

відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами 

підприємницької діяльності? Чи передбачено законодавством 

обов'язкове відкриття рахунків фізичними особами — суб'єктами 

підприємницької діяльності?  

 

Завдання № 8 

Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою 

відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної 
адміністрації. Державний реєстратор відмовив їм в державній 

реєстрації, посилаючись на ст. 63 Закону України "Про господарські 
товариства", згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється 
зборами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не 
менше трьох осіб. 

Які документи подаються для державної реєстрації 
товариства з обмеженою відповідальністю? Чи правомірна 

відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути 

мінімальна кількість учасників товариства з обмеженою 

відповідальністю? Чи є підстави для розгляду спору в суді? 
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Реорганізація як одна із форм 
припинення юрид. особи, яка 
об’єднує процеси (злиття, 
приєднання, поділу або 
перетворення) 

Хто може приймати рішення 
щодо реорганізації юридичної 
особи 

Документи, які подаються для  
проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи в 
результаті (злиття, приєднання, 
поділу або перетворення) 
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Підстави та порядок  ліквідації 
юридичної особи 

Хто може приймати рішення 
щодо ліквідації юридичної 

особи в добровільному порядку 

Хто може приймати рішення 
щодо ліквідації юридичної 

особи в примусовому порядку 

Документи, які подаються для  
проведення державної 
реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її 
ліквідації в добровільному 

порядку 

Документи, які подаються для  
проведення державної 
реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її 
ліквідації в примусовому 

порядку 

З якого терміну вважається 
юридична особа остаточно 

ліквідованою 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання № 10 

Заповніть таблицю відповідно до законодавства. 
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ТЕМА 3 ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСНУВАННЯ ВЛАСНОЇ 
СПРАВИ 

Підприємницька ідея та механізм її втілення. Вибір ідеї та 

визначення раціональної стартової стратегії.  
Засновницькі документи та їх підготовка.   

Статутний фонд та його формування.  

Фінанси, банки та кредит. Їх роль в системі підприємництва. 

Ключові терміни та визначення: 

- банк; 

- банківський кредит; 

- засновницькі документи; 

- засновники (учасники); 

- ідея; 

- кредит; 

- лізинговий кредит; 

- підприємницька ідея; 

- статут підприємства; 

- статутний фонд; 

- установчий договір; 

- фінанси. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  У чому полягає зміст підприємницької ідеї? 

2.  Що таке засновницькі документи? 

3. Який основний зміст та структура статуту підприємства 

(фірми)? 

4.  Що таке установчий догові, ким підписується і коли? 

5. Що таке статутний фонд? Як утворюється та 

використовується статутний фонд? 

6.  Що покладено в основу організації фінансів? 

7.  Що таке лізинг? Чим відрізняється лізинг від оренди? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України ВВР України. -2003. №18-22. 

2. Закон України „Про господарські товариства ” від 19.08.1991 р. 

Відомості ВР України. -1991 р. №49. 

3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних 

осіб – підприємців від 15. 05. 2003 р. із змінами і доповненнями. 

Відомості ВР України. -2003  р. №31; 
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4. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: 

Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

5. С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар Основи 

підприємницької діяльності: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр 

„Академія 2005. -280с. 

6. Енцыклопедия малого бизнесу, или  „Как вести свое дело». – М., 

1994 . – 288с. 

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Троє громадян вирішили створити господарське товариство, яке б 

характеризувалося: 

- можливістю залучення коштів інших осіб (не засновників) з 

метою створення значного за розмірами капіталу; 

- незначним ризиком для учасників товариства у разі негараздів 

у його діяльності; 

- обмеженим рухом учасників; 

- незначним рівнем публічності діяльності товариства; 

- 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? 

Завдання №  2 

Яку організаційно-правову форму підприємницької діяльності ви 

виберете на початку бізнесової діяльності? Поясніть чому. 

 

Завдання № 3 

У чому полягає необхідність розробки та впровадження нової 

підприємницької ідеї? 

Які існують джерела формування підприємницьких ідей і методи 

їх пошуку? 

 

Завдання № 4 

Які етапи заснування власної справи. Послідовність етапів 
створення підприємства. 
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Завдання № 5 

Відповідно до законодавства заповніть таблицю. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
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Завдання № 6 

Виходячи з яких міркувань дають назву фірмі (підприємству), що 

створюється.  

  Якій назві вашої фірми ви віддали б перевагу? 

Підготуйте атрибути вашої майбутньої фірми: зразок печатки, 

штампи, фірмові  бланки, торговельний знак, емблему фірми тощо. 

Завдання № 7 

Обґрунтуйте об'єктивну необхідність засновницьких документів. 
Самостійне ознайомлення з методикою і принципами розробки 

установчих документів; розроблення Установчого договору і Статуту 

для підприємства відповідної організаційно-правової форми 

господарювання. 

Яку роль вони відіграють у створенні підприємницької фірми? 

 
Завдання № 8 

Якою організаційно-правовою формою, на ваш погляд, має бути 

підприємництво, що виробляє: а) кораблі; б) побутову техніку; в) 
зошити; г) автомобілі; д) одяг; ж) пиріжки? Поясніть. 

 

Завдання № 9 

Назвіть порядок і джерела формування статутного фонду 

господарських товариств. 

Назвіть джерело формування статутного фонду державного 

підприємства. Куди  спрямовують кошти статутного фонду? 

 

Завдання № 10 
Які види кредитів використовуються у сфері господарювання 

відповідно до Господарського кодексу? 
Які види кредитів на сьогодні пропонують банки для приватних 

підприємців?  
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ТЕМА 4 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ. 
Поняття державної реєстрації суб’єктів підприємництва. 

Державна реєстрація юридичної особи. Державна реєстрація 

фізичної особи, яка має намір стати підприємцем. Етапи після 

реєстраційного періоду суб’єкта підприємницької діяльності. 
Підстави та наслідки скасування державної реєстрації суб'єктів 

підприємницької діяльності.  

Ключові терміни та визначення: 

- виписка з Єдиного державного реєстру; 
- державна реєстрація; 

- державний реєстратор; 

- державний реєстр; 

- засновницький договір; 

- статут; 

- суб’єкт підприємницької діяльності; 
- установчі документи; 

- фізична особа; 

- юридична особа. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  Що таке установчі документи? 

2.  Де і як здійснюється державна реєстрація суб’єктів 
підприємницької діяльності? 

3.  Які документи необхідні для державної реєстрації 
юридичної  особи? 

4.  Які документи необхідні для державної реєстрації 
громадян, які мають намір здійснювати підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи? 

5.  Протягом якого терміну здійснюється державна 

реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності? 

6.  Які підстави скасування державної реєстрації суб'єктів 
підприємницької діяльності 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1V 

із змінами і доповненнями; 

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1V із 

змінами і доповненнями; 
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3. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб – підприємців від 15. 05. 2003 р. Відомості ВР України. -

2003  р. №31; 

4. Закон України „Про господарські товариства" від 19 вересня 

1991 року № 1576-Х11 із змінами і доповненнями. 

5. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: 

Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Побудуйте загальну схему (процедуру) державної реєстрації 

суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи і фізичної 

особи. 

 Впродовж якого строку здійснюється державна реєстрація 

юридичної особи, фізичної особи-підприємця  та видається виписка з 
Єдиного державного реєстру? 

 

 

Завдання № 2 

Які документи необхідні при державній реєстрації громадянина, 

який має намір здійснювати підприємницьку діяльність без 
створення юридичної особи? 

 

 

Завдання № 3 

Громадянин України Голубченко І.І., сплативши реєстраційний 

збір у встановленому розмірі та маючи намір провадити 

підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, подав до 

органу державної реєстрації 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. 

 Чи є у реєструючого органа підстави для відмови Голубченку І. І. у 
державній реєстрації? Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на 

законодавство. 
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Завдання № 4 

Складіть перелік документів для державної реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності – фізичної особи.  

Заповніть реєстраційну картку для реєстрації юридичної та 

фізичної особи. 

 

Завдання № 5 

Іванова С. Т., Іванов П. Л., Петров В. А, Синчук М. В, Шелест 

А.Д. уклали договір про створення товариства з обмеженою 

відповідальністю. Було проведено перші збори учасників товариства з 

обмеженою відповідальністю, на яких Синчука М. В. було 

уповноважено здійснити державну реєстрацію товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

 Які дії має вчинити Синчук М. В.? 

 

Завдання № 6 

ЗАТ «Волиньгазбуд» у зв’язку із зміною місцезнаходження, 

зафіксованого в статуті, подало до реєструючого органу (в 

райдержадміністрацію) документи для його перереєстрації. 

Реєструючий орган відмовив вищевказаному ЗАТ в перереєстрації, 

мотивуючи свою відмову тим, що вона (перереєстрація) суперечить 

чинному законодавству України. 

 Чи правомірна відмова реєструючого органу? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

 У яких випадках здійснюється перереєстрація суб’єкта 

підприємницької діяльності? 

 

Завдання № 7 

Остапчук Ж. В. виявила бажання створити товариство з 

додатковою відповідальністю. Для цього вона подала до органу 

реєстрації за місцезнаходженням товариства з додатковою 

відповідальністю такі документи: 

 реєстраційну картку; 

 статут товариства з додатковою відповідальністю; 

 документ, що посвідчує внесення плати за державну 

реєстрацію; 

Яке рішення повинен прийняти орган державної реєстрації? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Завдання № 8 

У 2004 р. приватне підприємство було зареєстроване за місцем 

проживання засновника. Через рік воно придбало окреме приміщення 
під офіс, у якому впродовж 6-ти місячного терміну провадило свою 

діяльність. Довідавшись про це, представники державної 
адміністрації, у якій було зареєстроване підприємство, скасували 

рішення про його реєстрацію, посилаючись на те, що підприємство 

своєчасно не повідомило орган реєстрації про зміну свого 

місцезнаходження. Підприємство звернулося до господарського суду. 

У яких випадках здійснюється скасування державної реєстрації 
за рішенням суду? Чи потрібно було повідомляти орган реєстрації 
про зміну місцезнаходження підприємства, якщо засновник не 
змінював свого місця проживання? Яке рішення має прийняти суд за 

даним позовом? 

 

 

Завдання № 9 

У 2006 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку 
ТзДВ "Ольвія". У серпні 2008р. у товариства виникла необхідність 
внести зміни до установчих документів, пов'язані із зміною його 

місцезнаходження, прийняттям до складу учасників нових осіб та 
виходом кількох осіб зі складу учасників. Були зібрані всі необхідні 
документи і подані для реєстрації змін. Проте районна державна 

адміністрація відмовила в прийнятті документів, висунувши вимоги 

щодо обов'язкової перереєстрації товариства і збільшення 

статутного фонду до величини, еквівалентної 625-ти розмірам 

мінімальної заробітної плати. 

Який мінімальний розмір статутного фонду передбачений 

законодавством для товариств з обмеженою відповідальністю? Чи 

правомірні вимоги державної адміністрації щодо проведення 

перереєстрації товариства та збільшення розміру його статутного 

фонду? Чи є підстави для розгляду спору в господарському суді? 

 

 

Завдання № 10 

Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою 

відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної 
адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовив їм, 

посилаючись на ст. 63 Закону України "Про господарські товариства", 
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згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників 
товариства з їх числа, повинна налічувати не менше трьох осіб. 

Які документи подаються для державної реєстрації товариства 

з обмеженою відповідальністю? Чи правомірна відмова працівника 

держадміністрації? Якою повинна бути мінімальна кількість 

учасників товариства з обмеженою відповідальністю? Чи є підстави 

для розгляду спору в суді? 

 

 

Завдання № 11 

Вирішивши заснувати приватне підприємство, громадянин Радчук 
А. М. зібрав усі необхідні документи і подав їх державному 

реєстратору. Але йому відмовили у прийнятті документів на підставі 
того, що офіційну назву підприємства ("Інтернешнл Фуд Компані") 

утворено і подано не українською мовою.  

Які документи  слід  подати для  реєстрації приватного 

підприємства? Який підстави залишення документів поданих на 

державну реєстрацію без розгляду? Якою мовою було подано назву 
підприємства? Що можна порадити засновнику  в цій ситуації? 

 

 

 

Завдання № 12 

У разі зміни свого місцезнаходження суб’єкт підприємницької 
діяльності повинен повідомити про це орган державної реєстрації в 
термін до ……………………….. відповідно до ст…… 

…………………….кодексу України.                      
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ТЕМА 5. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПАТЕНТУВАННЯ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ. 
Види господарської діяльності що підлягають ліцензуванню. 

Порядок одержання ліцензії. Переоформлення та анулювання ліцензії 

Сутність патентування та види патентів. Порядок одержання патенту. 

Особливості використання патентів. 

Ключові терміни та визначення: 

- анулювання ліцензії; 
- ліцензіат; 

- ліцензійні умови; 

- ліцензія; 

- ліцензування; 

- орган ліцензування; 

- пільговий торговий патент; 

- побутові послуги; 

- суб’єкт господарювання; 

- термін дії короткотермінового торгового патенту; 
- торговельна діяльність; 
- торговий патент. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  Які види діяльності потребують спеціального дозволу 

(ліцензії)? 

2.  Що таке ліцензія? 

3. Протягом якого строку видається ліцензія? 

4. Які підстави для прийняття рішення про відмову у видачі 
ліцензії? 

5. Які підстави для анулювання ліцензії? 

6.  Що таке патент? 

7.  Порядок придбання патенту? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1V із 

змінами і доповненнями; 

2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010  № 2755-VI { Із 
змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 

23.12.2010 };  
3.  Закон України „Про ліцензування  певних видів господарської 

діяльності ” від 01.06. 2000 р. Відомості ВР України. -2000 р. №36; 

4.Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27

переліку органів ліцензування" від 14 листопада 2000 р. № 1698; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про термін дії ліцензії на 

провадження певних видів господарської діяльності, розмір і порядок 

зарахування плати за її видачу" від 29 листопада 2000 р. № 1755. 

6. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: 

Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

 

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Побудуйте структурну схему порядку отримання ліцензій на 

конкретні види діяльності. 

На які види підприємницької діяльності, що потребують сьогодні 
отримання ліцензій, на вашу думку, можна спростити, відмінити 

ліцензування? Поясніть чому. 

Завдання № 2 

Засновники товариства з обмеженою відповідальністю, предметом 

діяльності якого є здійснення медичної практики та реалізація 

медикаментів, 20 червня 2000 р. звернулися у відповідну районну 

державну адміністрацію із заявою про державну реєстрацію 

товариства.  

Листом від 28 червня 2000 р. райдержадміністрація повідомила 

заявників, що у державній реєстрації товариства відмовлено з таких 

мотивів:  

     а) відсутність ліцензії на здійснення товариством медичної 

практики та продаж на території України медикаментів; 

б) подані установчі документи суперечать чинному 

законодавству, оскільки вказані в них вклади засновників у 

сукупності становлять 75% статутного фонду товариства, а решта – 

25% має бути сформована за рахунок плати за випущені товариством 

облігації. 

 Чи правомірна позиція райдержадміністрації в цій справі (по 

кожному пункту)? 

Які дії засновників товариства забезпечать захист їх права на 

реєстрацію товариства? 

Які нормативні акти регулюють питання державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності та ліцензування виконуваних 
ними робіт? 
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Завдання № 3 

   Уявіть себе власником фірми. Які будуть ваші дії у разі, коли: 

— закінчився строк дії ліцензії;  

— ваша фірма нерентабельна;  

— вашу фірму визнано банкрутом. 

 

Завдання № 4 

Використовуючи теоретичний матеріал та законодавчу базу згідно 

наведеної літератури, заповніть наступні види документів та 

визначіть умови одержання ліцензії: 

а) заяву на одержання ліцензії; 
б) заяву на переоформлення ліцензії; 
в) заяву на видачу дубліката ліцензії; 

 

Завдання № 5 

Орган державної влади має автобус, який вранці та ввечері 

перевозить своїх працівників. 

 Чи потрібно йому отримувати на це ліцензію? 

 

Завдання № 6 

Органами податкової інспекції було перевірено підприємство, що 

здійснює туристичну діяльність на наявність ліцензії. 

 Чи мають право органи податкової служби перевіряти 

наявність ліцензії і застосовувати штрафні санкції? 

Завдання № 7 

Строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської 
діяльності не може бути меншим ніж … 

 

Завдання № 8 

Суб’єктами малого підприємництва є юридичні особи, в яких 
обсяг річного валового доходу не перевищує … 

Завдання № 9 

Торговельний патент: види, умови придбання, вартість, термін 

дії. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Організація та економіка підприємництва 
ТЕМА 6. БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ  

ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета та функції бізнес - планування. Стадії розробки бізнес-

плану. Структура та характеристика основних розділів бізнес-плану 
Ключові терміни та визначення: 

- бізнес-план; 

- виробничий план; 

- внутрішні функції бізнес-плану; 
- зовнішні функції бізнес-плану; 
- організаційний план; 

- презентація бізнес – плану; 
- резюме бізнес-плану; 
- титульна сторінка бізнес-плану; 
- фінансовий план. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  Що таке бізнес-план? 

2. У чому полягає необхідність розробки бізнес-плану? 

3. Яка структура та стадії розробки бізнес-плану? 

4. Які вимоги до стилю написання та оформлення бізнес – 

плану? 

5. Які цілі та завдання презентації бізнес-плану? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: 

Знання-Прес, 2006. – 350 с. 
2. Ф. Ф. Бутинець, К. В. Романчук Основи бізнесу. Навчальний 

посібник – Житомир: Рута, 2004. – 364.  
6. Л. Агафонова Підготовка бізнес-плану. Практикум. – К.: 

знання, 2001. – 158 с. 
Ситуаційні завдання 
Завдання № 1 

Мета розробки бізнес-плану. Порядок складання бізнес-плану. 
Види бізнес – планів. 

Завдання №2 
Які існують вимоги до стилю написання бізнес-плану. 
Які існують правила технічного оформлення бізнес – плану і що 

вони передбачають? Оформіть титульну сторінку за обраною 
підприємницькою діяльністю?  
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Завдання №3 

Резюме відкриває бізнес-план, але складають його тільки після 

того, як написано основні розділи бізнес-плану. 

Резюме – це короткий (1-2 сторінки) огляд підприємницького 

проекту, його ключових, найбільш важливих та значущих аспектів.  

Фактично резюме є гранично стислою версією бізнес-плану, не 

вступом до нього, а ніби „повідомленням про наміри ”. 

На практиці резюме складають, використовуючи вже 

написану основну частину бізнес-плану. З кожного його розділу 

вибирають найбільш суттєві та «яскраві» аспекти майбутнього 

бізнесу. 
Використовуючи теоретичний матеріал та зразки бізнес - плану 

( його основну частину) складіть резюме. 
 

Завдання № 4 

Дайте характеристику виробничого плану у бізнес - плані.  

Яке основне завдання виробничого плану? 

 

Завдання №5 

Організаційний план, в якому розглядаються кадрові 

питання, займає особливе місце серед інших розділів бізнес-

плану. 

Розробляючи організаційний план, що має на меті 
підприємець?  

З яких підрозділів складається організаційний план? 

Завдання №7 

Мета та особливості розробки фінансового плану визначають його 

зміст, послідовність і рівень деталізації опрацювання.  

Які основні підрозділи містить фінансовий план?  

 

Завдання №8 

Презентація бізнес – плану. Цілі та завдання презентації бізнес – 

плану. Організація проведення презентації бізнес – плану. 
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ТЕМА 7.  ОПОДАТКУВАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Поняття податку, збору (обов’язкового платежу) та системи 

оподаткування підприємницької діяльності.  
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 

малого підприємництва. Порядок та умови переходу на спрощену 
систему оподаткування – суб’єктів підприємницької діяльності.  

Сутність та особливості єдиного податку для фізичних та 

юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 
Ключові терміни та визначення: 

- єдиний податок; 

- загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі); 
- місцеві податки і збори; 

- об’єкт оподаткування; 

- платники податків і зборів (обов’язкових платежів); 
- податок; 

- система оподаткування; 

- ставка оподаткування; 

- спрощена система оподаткування. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  У чому полягає сутність системи оподаткування? Яке 

місце вона займає серед фінансових важелів  сприяння розвитку 
підприємництва? 

2.  Які види податків виділяють у системі оподаткування 

суб’єктів підприємницької діяльності? 

3.  Поняття податку та збору (обов’язкового платежу). 
4.   Які умови переходу суб’єктів підприємницької діяльності 

— фізичних осіб на сплату єдиного податку: 
5.  Які умови переходу на спрощену систему оподаткування 

юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1.  Податковий кодекс України від 23.12.2010 року. 

2. Закон України „Про підтримку малого підприємництва ” від 19. 

10. 2000 р. Відомості ВР України. -2000. №51-52. 

3. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне 
страхування" від 26.06. 1997 року №400/97-ВР, із змінами та 

доповненнями -ВВР №37 ст. 237.  
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4. Закон України Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове  державне соціальне страхування.( Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст.11 ) 

5.  Декрет Кабінету Міністрів України " Про місцеві податки і 

збори" від 20 травня 1993 року №56-93. 

6.  Указ Президента України від 03. 07. 1998 р. №727/98 „Про 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого 

підприємництва ” Урядовий кур’єр. – 1998 р. – 7 липня. – стр.5. 

7.  З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 

К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

 

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Види та функції податків. Місце податкових надходжень в 

державному бюджеті країни. 

Завдання № 2 

Використовуючи нормативну базу, визначити за яких умов 

суб’єкт малого підприємництва — фізична особа може перейти на 

сплату єдиного податку? 
 

Умови переходу суб’єктів підприємницької діяльності — 

фізичних осіб на сплату єдиного податку: 

Назва показника Фізична особа 

Кількість працюючих, 

чол.. 

 

Розмір виручки від 

реалізації продукції, тис. 

грн. 

 

Обмеження у видах 

діяльності 

 

Ставка єдиного податку  

Розмір єдиного внеску     
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Завдання № 3 

Використовуючи нормативну базу, визначити за яких умов може  

перейти суб’єкт підприємницької діяльності — юридична особа на 

спрощену систему оподаткування: 

Умови переходу на спрощену систему оподаткування юридичної 
особи - суб’єкта підприємницької діяльності 

Назва показника Юридична  особа 

Кількість працюючих, 

чол.. 

 

Розмір виручки від 

реалізації продукції, тис. 

грн. 

 

Обмеження у видах 

діяльності 

 

Ставка єдиного податку  

Розмір єдиного внеску     

Завдання № 4 

Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не 
є платником яких видів податків і зборів? 

Завдання № 5 

Назвіть світові моделі оподаткування в системі доходів 

державного бюджету різних країн світу. 

Завдання № 6 

Назвіть та охарактеризуйте види платежів до державного та 

місцевих бюджетів, державних цільових фондів, що застосовуються 

у податковій термінології. 
Завдання № 7 

Що є об'єктом оподаткування єдиним податком у суб'єктів 

підприємницької діяльності, які працюють за спрощеною системою 

оподаткування? 

Завдання № 8 

Які дії має зробити суб’єкт підприємницької діяльності, який 

перебуває на загальній системі оподаткування. для переходу на 

спрощену систему оподаткування, а також для скасування спрощеної 
системи оподаткування. 
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ТЕМА 8. МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У 

ПІДПРИЄМНИЦТВІ 
Сутність менеджменту та його роль у розвитку 

підприємництва. Система підприємницького управління. Сутність 

та організація маркетингу. Реклама в маркетинговій діяльності.  
Ключові терміни та визначення: 

- маркетинг; 
- маркетингова діяльність; 
- менеджмент; 

- організаційна структура управління; 

- реклама; 

- рівні управління; 

- управління; 

- функції управління. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  У чому полягає сутність менеджменту? 

2. Що потрібно враховувати менеджеру при прийнятті 
управлінського рішення? 

3.  У чому полягають переваги горизонтальної структури 

управління? 

4.  Поняття маркетингу, основна мета та функції 
маркетингу. 

5.  Чим зумовлена необхідність використання маркетингу 
підприємницькій діяльності? 

6.  Які завдання маркетингу? 

7.  Роль реклами при здійсненні підприємницької діяльності? 

 ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-

1V із змінами і доповненнями; 

2. Закон України „Про рекламу" ( Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 ). 

3. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 

К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

4. Ю. М. Крупка Правові основи підприємницької діяльності: 

Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с. 
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Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

На основі наступних даних (див. таблицю) розрахуйте роздрібну 

ціну товару. 

Таблиця – Розрахунок ціни товару. 

№ 

п/п 

Показники Розмір 

1 Собівартість виробництва одиниці 

продукції, грн.. 

8,0 

2 Вартість послуг оптовика на 

одиницю продукції, грн.. 

1,2 

3 Вартість послуг фірми на одиницю 

продукції, грн.. 

2,0 

4 Рентабельність для кожного 

учасника каналу розподілу, % 

15 

 

Завдання № 2 

Ви генеральний директор підприємства з виробництва дитячих 

іграшок, якими засобами стимулювання збуту ви б користувалися для 

залучення посередників? 

 

Завдання № 3 

При збуті товарів за участю посередників торговельна знижка 

виробника складає 20 % від роздрібної ціни. Посередник для покриття 

власних потреб знімає 6 %. Товару поставлено на суму 80000 грн. 

Визначте дохід посередника та покупця. . 

Завдання № 4 

З точки зору маркетингу які основні питання має вирішити 

підприємець розпочинаючи власну справу? 

 

Завдання № 5 

Назвіть методи підприємницького управління. 
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Завдання № 6 

Виробник здійснює збут товарів трьом оптовим покупцям на 

загальну суму 300000 грн. відповідно до рознарядки. Перший 

покупець одержує 50 %, другий – 30 %, третій – 20 %. Відповідно до 

угоди торговельна знижка на товар першому покупцеві – 6 %, 

другому – 5%, третьому – 3 %.  

Визначте суму доходу кожного покупця. 

 

Завдання № 7 

Київське підприємство “Джерело” пропонує на ринок України 

новий товар: “Вода цілюща”. З метою інформування потенційних 

покупців про наявність даного товару на ринку, керівництво вирішило 

здійснити рекламну кампанію, але виникла проблема – який носій 

реклами доцільніше використати для цього? 

Як ви порадите вирішити цю проблему для керівництва фірми. 

Обґрунтуйте свої пропозиції. 

 

Завдання № 8 

Якими видами і засобами реклами краще користуватися: 

- при виведенні на ринок нового товару рідкого попиту; 

- у рекламній кампанії товару повсякденного попиту на 

останній початковій стадії життєвого циклу товару; 

- у рекламній кампанії товару повсякденного попиту на 

останній на вершині  життєвого циклу товару; 
- у рекламній кампанії товару повсякденного попиту на 

останній завершальній стадії життєвого циклу товару; 

- у рекламі медичних послуг. 
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Завдання № 9 

Уявіть, що вам потрібно розмістити рекламу лаку для волосся в 

журналі. Оскільки грошові кошти обмежені, то вам необхідно обрати 

одне видання з трьох запропонованих.  

 

№ Показники Наталі Єва Бурда 

1 
Заявлений наклад, 

тис. 
700 50 100 

2 Формат А4 А4 А4 

3 
Вартість шпальти, 

грн. 
12000 2500 4000 

4 Періодичність 
11 разів на 

рік 

6 разів на  

рік 

1 раз на 

місяць 

5 Мова Російська Українська Російська 

6 

Середня кількість 

читачів одного 

примірника 

3,4 2,9 2,2, 

7 

Середня кількість 

звернення одного 

читача до номера 

3,2 2,1 7,9 

Поясніть свій вибір та наведіть відповіді розрахунки.  
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ТЕМА 9.   ДОГОВОРИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Поняття договору у підприємницькій діяльності.  
Зміст і форма господарського договору. 

 Порядок укладання, виконання, зміни та розірвання договорів. 
Ключові терміни та визначення: 

- боржник; 

- господарське зобов’язання; 

- господарський договір; 
- господарські санкції; 
- договір; 
- зміст господарського договору; 
- істотні умови договору; 
- протокол розбіжностей; 

- пеня; 

- строк дії господарського договору; 
- умови господарського договору; 
- укладення господарського договору; 
- ціна; 
- штраф; 

- штрафні санкції. 
 Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 

1.  Види, зміст та істотні умови господарських договорів. 

2.  Протокол розбіжностей: причини складання та наслідки 

розгляду. 

3. Який порядок зміни та розірвання договорів передбачено 

законодавством? 

4.  Яка форма господарського договору? 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-1V із 

змінами і доповненнями; 

2.Цивільний кодекс України Відомості ВР України. -2003. із змінами 

та доповненнями; 

3. Л.І. Шваб – Основи підприємництва: Нав. Посіб.2-е вид.-

К.:Каравела,2007. – 368с. 
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Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

20 березня товариство з обмеженою відповідальністю 

звернулося до видавництва з листом-пропозицією продати йому 

до кінця квітня 1000 картриджів. 15 квітня на банківський 

рахунок товариства з обмеженою відповідальністю надійшли 

кошти в оплату картриджів. Проте товариство з обмеженою 

відповідальністю не передало видавництву 1000 картриджів. 

Останнє звернулося до товариства з претензією. Проте 

товариство з обмеженою відповідальністю вимоги видавництва 

не визнало, посилаючись на те, що договір купівлі-продажу між 

ними не укладався, а лист, з яким товариство з обмеженою 

відповідальністю звернулося до видавництва, був лише 

пропозицією укласти договір. Видавництво звернулося за 

захистом своїх прав до господарського суду. 

1.Який порядок укладання господарських договорів 

передбачає чинне законодавство України? 

2. Чи є лист-пропозиція офертою? 

3. Яке рішення має прийняти господарський суд? 

 

Завдання №2 

Приватне підприємство «Радон», маючи оригінальний 

примірник господарського договору на поставку 

сільськогосподарської продукції з Селянським (фермерським) 

господарством «Жито», внесло в нього зміни щодо ціни на 

продукцію. Селянське (фермерське) господарство «Жито» 

відмовилось від здійснення поставки за зазначеною у 

примірнику договору ПП «Радон» ціною. ПП «Радон» 

звернулося до господарського суду з позовною заявою про 

спонукання С(Ф)Г «Жито» до виконання умов договору 

поставки. 

1. Яке рішення має постановити господарський суд? 

2. Чи встановлено в законодавстві порядок внесення змін 

до господарських договорів? 
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3. Якщо так, то розкрийте порядок зміни умов 
господарського договору, посилаючись на відповідні положення 

чинного законодавства України. 

 

Завдання № 3 

Між підприємством «Хвоя» та акціонерним товариством 

«Ранок» було укладено договір поставки партії комплектуючих. 

У договорі містились умови про асортимент комплектуючих, їх 

кількість і ціну. Пізніше підприємство «Хвоя» запропонувало 

збільшити ціну на комплектуючі та внести відповідні зміни до 

договору. Замовник відмовився вносити відповідні зміни до 

договору поставки. У результаті цього підприємство-

постачальник припинило відвантаження комплектуючих. АТ 

«Ранок» було змушене звернутися до господарського суду з 

позовом про відшкодування збитків, завданих неналежним 

виконанням постачальником договору. 

1. Який порядок зміни ціни в договорі передбачає чинне 
законодавство України? 

2. Чи можуть зміни до договору вноситися в судовому 

порядку? Якщо можуть, то яким чином? 

3. Яке рішення має ухвалити господарський суд? 

 

Завдання № 4 

МП «Ангор» уклало договір із ТОВ «Таврія», згідно з яким 

ТОВ «Таврія» було зобов'язане за відповідну винагороду 

здійснити пошук інофірми, яка б закупила запропоновані МП 

«Антор» велосипеди в кількості 10 000 штук в обмін на товари 

певного асортименту, та укласти з інофірмою договір від свого 

імені та за рахунок МП «Антор». ТОВ «Таврія» уклало контракт 

з інофірмою. Через те, що замовлені товари від інофірми не 

надійшли, МП «Антор» звернулося до господарського суду із 

позовом про стягнення з ТОВ «Таврія» вартості велосипедів у 

валюті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41

1. Чи є позов МП «Антор» правомірним? Яку назву має 
договір, що уклали між собою МП «Антор» і ТОВ «Таврія»? 

Яким має бути рішення господарського суду? 

 

 

Завдання № 5 

     Використовуючи теоретичний матеріал та законодавчу 

базу складіть зміст розділів договору купівлі-продажу: 

— " Преамбула договору"; 

—  " Предмет договору"; 

—  " Форс-мажорні обставини"; 

—  "Відповідальність сторін". 

 

 

Завдання № 6 

     Використовуючи теоретичний матеріал та законодавчу 

базу складіть зміст розділів договору купівлі-продажу: 

— Строки поставки; 

— Порядок оплати товару; 

— Строк дії договору. 

 

Завдання № 7 

Використовуючи теоретичний матеріал та законодавчу 

базу згідно наведеної літератури, складіть договір купівлі-
продажу. 

 

Завдання № 8 

Складіть супровідний лист до проекту договору купівлі-
продажу. 

 

Завдання № 9 

Складіть протокол розбіжностей до проекту договору 

купівлі-продажу. 
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Тема 10. РИЗИКИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
Поняття та класифікація ризиків. Причини виникнення ризиків. 

Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької діяльності. 

Ключові терміни та визначення: 

- внутрішні ризики; 

- господарський ризик; 

- джерела виникнення ризиків; 
- економічний ризик; 

- зовнішні ризики; 

- методи зниження ризиків; 
- підприємницький ризик; 

- політичний ризик; 

- ризик; 

- розподіл ризику; 
- страхування ризику; 
- управління ризиком; 

- форс-мажорні обставини; 

- фінансовий ризик. 

 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1.  Невизначеність та ризик у підприємницькій діяльності. 
2.  Класифікація ризиків за джерелами їх виникнення. 

3.  Причини виникнення ризиків при здійсненні 
підприємницької діяльності. 

4.  Характеристика втрат, пов’язаних з ризиком. 

5.  Зовнішні та внутрішні ризики, їх суть та характеристика. 

6.  Способи зниження ризиків при здійсненні підприємницької 
діяльності. 

7.  Механізм найпоширеніших методів зниження ризику при 

здійсненні підприємницької діяльності. 
 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України Відомості ВР України. -2003. 

№18-22. 

2. З. С. Варналій  Основи підприємництва: Навчальний посібник. - 

К.: Знання-Прес, 2006. – 350 с. 
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3. Ю. М. Крупка Правові основи підприємницької діяльності: 

Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с. 

4. Л.І. Шваб Основи підприємництва6 Навчальний посібник. 2-е вид. 

– К.: Каравела, 2007. – 368с. 

 

Ситуаційні завдання 

Завдання № 1 

Які види економічного ризику виділяють у сучасному 

підприємництві ?  

Завдання № 2 

Який зв'язок існує між політичним i економічним ризиками?  

Які втрати пов’язані з ризиком можуть бути? 

 

Завдання № 3 

Що означає управління ризиками?  

Що таке ризикова політика ? 

 

 

Завдання № 4 

На які види поділяються зовнішні ризики.  Які основні ризики 

можна виділити серед внутрішніх ризиків. 
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Тема 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Необхідність та засоби державного регулювання 

підприємництва. Державна підтримка та захист прав суб’єктів 
підприємницької діяльності. Перспективи розвитку підприємництва. 

Ключові терміни та визначення: 

- господарська діяльність; 
- державне замовлення; 

- економіка; 

- економічна політика; 

- організаційно-господарські відносини; 

- підприємництво. 

Питання на які студентам слід звернути особливу увагу: 
1. Що таке державне регулювання економіки? 

2. У чому полягає сутність державного регулювання 

підприємництва. 

3. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність 
суб’єктів господарювання. 

4. У чому полягає сутність державної політики підтримки 

підприємництва? 

5. Які основні напрями та принципи державної політики 

підтримки підприємництва? 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Господарський кодекс України Відомості ВР України. -2003. 

№18-22. 

2. Закон України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності від 11.09. 2003р. 

3. Закон України „Про підтримку малого підприємництва” від 

19. 10. 2000 р. Відомості ВР України. -2000. №51-52. 
4. З. С. Варналій Основи підприємництва: Навчальний посібник. - К.: 

Знання-Прес, 2006. – 350 с. 

5. Ю. М. Крупка Правові основи підприємницької діяльності: 

Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с. 
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Ситуаційні завдання 

 

Завдання № 1 

Обґрунтуйте об'єктивну необхідність державного регулювання 
підприємництва. Поясність, чому без втручання держави, без 
державного регулювання підприємництво не в змозі 
виконувати свої соціально-економічні функції. 

 

Завдання № 2 

За якою схемою здійснюються механізми державного 
регулювання підприємництва в Україні? 

 

Завдання № 3 

Визначте найбільш важливі адміністративні та економічні 
методи державного регулювання підприємництва. Які методи, на 
вашу думку, гальмують розвиток підприємництва? Поясніть 
чому і які існують шляхи подолання цього. 

 

Завдання № 4 

На конкретних прикладах розкрийте, як саме здійснюється 
державна підтримка підприємництва у нашому  
місті. Обґрунтуйте недостатність та обмеженість такої 
підтримки держави. 

 

Завдання № 5 
Які органи виконавчої влади здійснюють державне 

регулювання підприємництва на місцях? Які їх структура та 
функції? 
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Тест. "Чи можна Вас вважати активною людиною і 
потенційним підприємцем?” * 

Питання 

Визначте ступінь Вашої згоди чи незгоди з наведеними 

твердженнями тесту, оцінивши її в балах від 1 до 5. 

1. У мене зазвичай є мета, я працюю на неї і витрачаю більшість 

свого часу та енергії для її досягнення. 

2. Якщо мене спіткала невдача, я дивлюсь на це, як на урок, і 

продовжую справу, стараючись не повторювати помилку. 

3. Я ніколи не дозволяю обставинам, якими б вони не були, 

відволікати мене від досягнення мети. 

4. Якщо є обмеження, я не звертаю на них уваги і не дозволяю їм 

перешкоджати мені робити те, що хочу. 

5. Якщо мети не можна досягти одним шляхом, я пробую інший. Я 

зроблю, що потрібно, і досягну того, чого хочу. 

6. Я хочу дізнаватись про нове для отримання того, чого хочу. При 

необхідності я можу навіть змінити роботу. 

7. Якщо очікувані вигоди великі, я зміню роботу чи навіть звільнюся 

для прийняття нового виклику чи кар’єри. 

8. Швидкість змін у світі та суспільстві допомагають мені у 

досягненні мети. 

9. Я хочу досягти своєї мети будь-яким шляхом, але моя мета 

повинна бути вигідною для моїх друзів. 

10. Якщо потрібно, я поділюсь своїми ідеями з іншими і розділю з 

ними як роботу так і успіх. 

Ключ до теста 

Складіть всі отримані Вами бали. Якщо у Вас їх більше 26 

– у Вас є нахил до підприємництва. Чим більша кількість балів, 

тим вищі Ваші здібності. 

* С. М. Гончаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47

5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за двома 

складовими: 

— поточним контролем знань протягом семестру; 

— складанням заліку за письмовим тестуванням. 

Максимальна оцінка відповідає 100 набраним балам за 

вищевказаними складовими. 

Впродовж семестру на практичних заняттях максимально можна 

набрати 60 балів, на заліку – 40 балів. 

Поточний контроль знань відбувається впродовж практичних 

занять щодо кожної з тем, наступним шляхом: 

— перевірки наявності та рівня виконаного завдання, що 

передбачає оцінювання рівня роботи за ситуаційними завданнями, 

правильність складання відповідних документів передбачених 

окремими завданнями, письмової підготовки коротких і вичерпних 

відповідей за питаннями теми, які не були розглянуті на   лекції; 

— оцінювання активності роботи студента на практичному 

занятті (розв’язування задач, вирішення ситуацій, побудова схем та 

складання документів, заяв тощо); 

— відвідування студентами лекцій та практичних занять. 
Оцінювання поточної роботи студента 

Поточний контроль знань студента — невід’ємна частина всього 
навчального процесу і засобів виявлення ступеня засвоєння студентом 
програмного матеріалу. 

 Поточний контроль роботи студента протягом семестру 
повинен: 

— допомагати студентові в організації його роботи; 
— привчати студента до систематичного опрацювання матеріалу 

й підготовки до сприйняття наступних тем з програми дисципліни; 
— виявити ступінь відповідальності студента та його ставлення 

до роботи, причини, що перешкоджають виконувати навчальну 
програму; 

— стимулювати активність та інтерес студента у вивченні 
дисципліни; 

— виявити обсяг, глибину і якість сприйняття студентом 
матеріалу, який вивчається; 

— виявити рівень опанування навичками самостійної роботи. 
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Залік відбувається у письмовій формі шляхом тестування. 

Кожному студенту доводиться індивідуальний варіант тестових 

завдань і задач. 

Відповіді за завданнями і задачами проставляються в окремо 

наданому бланку відповідей. Робота містить двадцять тестових 

завдань і задачу. Тестові завдання перевіряють набуті теоретичні 

знання. Відповідь за тестовими завданнями є тільки одна. Виконання 

задачі підтверджує набуті практичні навики студента протягом 

семестру. 

Оцінювання знань здійснюється за бально-кредитною системою , 

яка передбачає оцінку за складений тестовий залік – максимум 40 

балів. Кожне правильно виконане тестове завдання відповідає 1,7 

балів, максимум отриманих за правильність виконання тестових 

завдань становить 34 бали, а виконання задачі оцінюється в  6 балів. 

 

 

 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 

1 2 3 4 5 6 7  

60 

 
8 8 8 10 8 8 10 

 

ПИСЬМОВЕ ТЕСТУВАННЯ 

 

40 

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ: 

1.  Набрані бали за результатами поточного контролю. 

2.  Набрані бали за виконання контрольних завдань (тестів). 
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6. ДОДАТКИ 

1. Заява про право застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності. 

2. Типовий установчий договір про створення товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

 

Додаток 1 

до Порядку видачі Свідоцтва про сплату 

єдиного податку, затвердженого наказом 

Державної податкової адміністрації України 

від 29 жовтня 1999 р. N 599  

(у редакції наказу Державної податкової 

адміністрації України від 28 грудня 2001 р. N 

521) 

 

 

До державної податкової інспекції 

______________________________________  (назва 

органу державної податкової служби) 

 

від ______________  

 

 

 

         

(ідентифікаційний номер)  

 

______________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові суб'єкта малого 

підприємництва - фізичної особи) 

 

Контактний телефон ___________________  

 

Свідоцтво про державну реєстрацію як суб'єкта 

підприємництва 

_______________________________________ (дата 

видачі та номер) 
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ЗАЯВА 

про право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності 
 

1. Відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" 

в редакції від 28 червня 1999 року N 746/99 прошу перевести мене на 

спрощену систему оподаткування, обліку та звітності  

на 200 ___________ рік. 

               (літерами)  

 

2. Вид або види діяльності  __________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

3. Місце здійснення підприємницької діяльності  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. Дата переходу на спрощену систему оподаткування, обліку і 

звітності  

________________________________________________________ 

(назва місяця) 

5. Мені відомі положення Порядку видачі Свідоцтва про сплату 

єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - фізичною 

особою, граничний щомісячний термін сплати єдиного податку та 

сума єдиного податку, належна до щомісячної сплати.  

 

6. Простроченої заборгованості зі сплати податків та інших 

обов'язкових платежів немає.  

 

7. Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з 

початку календарного року становив  

______________________________________________________ грн. 

(сума словами в гривнях) 

8. Чисельність працівників на день складання заяви становить _____ 

чол., з якими укладено трудові угоди, зареєстровані в установленому 

порядку.  
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9. Поіменний склад осіб, які перебуватимуть у трудових відносинах, 

та їх ідентифікаційні номери з Державного реєстру фізичних осіб - 

платників податків:  

 

9.1. 

 

________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

9.2. 

 

________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

9.3. 

 

________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

9.4. 

 

________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

9.5. 

 

________________________ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

10. Мені відомі вимоги чинного законодавства про необхідність 

утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з 

громадян з доходів, які нараховуватимуться і виплачуватимуться 

найманим працівникам, та про необхідність направлення до 

державного податкового органу відомостей про виплачені доходи за 

формами N 2 та N 8-ДР.  

____________ 

* Цей абзац заповнюється тільки новоствореним суб'єктом 

підприємницької діяльності. 
 

  

 

Суб'єкт малого 

підприємництва 

 

_________________ 

(підпис, дата) 

 

М. П. 
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Додаток 2 

 ТИПОВИЙ УСТАНОВЧИЙ ДОГОВІР 

про створення товариства з обмеженою відповідальністю 

м. _______                                          "__" ___________  20__ Р.                                   

Засновниками товариства з обмеженою відповідальністю 

виступають: 

1) юридична особа -  ____________________________________________________

                                                      (повна назва юридичної особи)  

в особі   __________________________________________________; 

                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

2) фізична особа -  ______________________________________________________

                                                      (прізвище, ім'я та по батькові) 

Сторони уклали договір про створення 

_____________________________________________________ 

                                              (повна назва підприємства) 
в товариство з обмеженою відповідальністю  ________________________________

                                                                      (найменування товариства) 

 (надалі - Товариство), що знаходиться за адресою:  

________________________________________________________. 

1. Товариство з моменту державної реєстрації є юридичною особою, 

має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських 

установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити. 

2. Товариство створюється з метою задоволення потреб в його 

послугах (роботах, (товарах) та реалізації на основі отриманого 

прибутку інтересів учасників Товариства, а також економічних та 

соціальних інтересів трудового колективу. 

3. Товариство може створювати на території України, а також за її 

межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та 

представництва Товариства діють на підставі положень про них, 

затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі 

затверджених Товариством статутів. 

4. Товариство може бути учасником спільних підприємств, 

акціонерних товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших 

добровільних об'єднань. 

5. Учасники Товариства несуть відповідальність у межах їх вкладів. 

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не 

відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство відповідає за 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53

своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до 

законодавства може бути звернено стягнення. 

6.   Предметом   діяльності   Товариства   є:     

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________. 

7. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство 

одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності. 

8. Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо своєї 

діяльності. 

9. Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати 

майнових та особистих немайнових прав, виступати в суді, 

арбітражному суді та третейському суді. 

10. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством, 

цим Договором, статутом, а також внутрішніми локальними 

нормативними актами. 

11. Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність 

відповідно до чинного законодавства України. 

12. Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його 

статутом. 

13. Товариство є власником: майна, переданого йому учасниками, 

одержаних доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, не 

заборонених законом. 

14. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його 

учасників створюється статутний фонд у розмірі __________________ 

____________________________________________________________ 

( ______________________________________________________ ) грн. 
(сума цифрами) (сума літерами)                    

 Частка в статутному фонді: 

Юридичної особи ___________________________________________ 

грн.,      _________ %; 

(сума цифрами)  

Фізичної особи __________________________________________ грн.,      

_________ %. 

(сума цифрами) 

15. До державної реєстрації Товариства учасники в строк 

_____________________ з моменту підписання Договору вносять до 

статутного фонду 100 % свого вкладу. У разі невиконання цього 
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зобов'язання у визначений термін учасник сплачує за час 

прострочення ____________ % річних з недовнесеної суми. 

16. У Товаристві створюється резервний фонд у розмірі 25 % 

статутного фонду за рахунок щорічних відрахувань - 5 % від чистого 

прибутку Товариства. 

Кошти фонду знаходяться в повному розпорядженні Товариства. 

Можливі збитки Товариства покриваються за рахунок резервного 

фонду. Якщо коштів резервного фонду недостатньо, учасники 

приймають рішення про додаткові джерела фінансування. 

17. Органи управління Товариством, їх компетенція визначаються 

статутом Товариства. 

18. Контроль за фінансовою і господарською діяльністю Товариства 

здійснюється ревізійною комісією. Порядок створення, кількісний 

склад та сфера діяльності ревізійної комісії визначаються статутом 

Товариства. 

19. У разі ліквідації Товариства кожному з учасників виплачується 

вартість частини майна Товариства, пропорційна його частці у 

статутному фонді Товариства. 

20. Договір набирає чинності з моменту його підписання учасниками. 

21. Цей Договір складено в _______ примірниках, один з яких 

знаходиться у справах ____________________ нотаріальної контори, а 

інші - в учасників. 

22. Додаткові умови Договору  

23. Учасники: 

1) юридична особа ___________________________________________ 

(повна назва та юридична адреса) 

в особі ______________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

2) фізична особа -  ______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові) 

паспорт   серія   ________________   №   __________________,   

виданий 

"__"__________   ___     року  _____________________________________________

(назва органу, що видав паспорт) 

 

 

Підписи учасників:                                               М П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


