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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Основи економіки: мета, функції, особливості функціонування 

2. Інструменти економіки 

3. Методи аналізу  

 

Опорні  поняття:   Господарський  кодекс  України,  макроекономіка, мікроекономіка, 

індукція, дедукція. 

  

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція від 29.12.2019, 

підстава - 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

3. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань: Документ 755-IV, чинний, поточна редакція  від 16.01.2020, підстава - 340-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15  

4. Макроекономіка: навч. посібник у структурно-логічних схемах /Н.М. Федоренко, Н. А. 

Сокол.– Х.: Монограф, 2018. – 114 с.  

5. Базілінська  О.Я.  Макроекономіка:  Навч.  посіб.:  РМОіНУ.  –  К.:  ЦУЛ, 2017. – 442 с. 

6. Біла І.С. Макроекономіка: навч.-метод. посіб. / І.С. Біла, Н.М. Салатюк, – К.: НУХТ, 2013. 

– 174 с. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  
1. Сутність та види макроекономічної моделі.   

2. Охарактеризуйте ендогенні (внутрішні) змінні та екзогенні (зовнішні) змінні.  

3. Чотири основні типи функціональних взаємозв'язків припускає побудова макроекономічних 

моделей. Охарактеризуйте їх.  

4. Основа вихідної  макроекономічної  моделі  кругових потоків. 

5. Поняття «потік» та «запас» в  макроекономічній моделі кругових потоків. 

6. Опішить трисекторну модель кругових потоків.  

  

 

ТЕМА 2. ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Національна економіки: сутність, ознаки, структура 

2. Система національних рахунків оцінки та розвитку економіки 

3. Макроекономічні тотожності 

 

Опорні  поняття:   "національна економіка", "система національних рахунків", 

"макроекономіка", "макроекономічна тотожності". 

 

Інформаційні джерела:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Макроекономіка: Навч. посіб. / за ред. М. Макаренко– К.: ЦУЛ, 2017. – 216 с. 

3. Посилкіна  О.В., Баєва О.І. Макроекономіка.  Навчальний  посібник  для здобувачів  вищої  

освіти,  які  навчаються  за  економічними  спеціальностями.  – Х.: НФаУ, 2018. – 227 с.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Розкрийте роль СНР та її основні методологічні принципи.  

2. Надайте характеристику секторів, операцій та рахунків, що застосовуються в СНР.  

3. Перевага вартісних вимірювачів над натуральними в СНР.  

4. Розкрийте взаємозв’язок між проміжним та кінцевим продуктом.  

5. Основні відмінності між валовими та чистими інвестиціями в СНР.  

6.  Основні відмінності між державними закупками та державними витратами 

7. Здійсніть порівняння  величини  ВНП,  що  була  отримана за  допомогою методів  витрат 

та доходів.  

8. Недоліки вартісних показників СНР взагалі та ВНП зокрема.  

9. Трансфертні виплати особливості їх включення до ВНП. 

10. Практичне значення показника ВНП на душу населення.  

11. Спільні та відміннні риси між ВНП та ВВП. 

12. Основні індекси цін (Ласпейреса, споживчих цін, Пааше та Фішера), їх практичне 

застосування та співвідношення. 

 

 

ТЕМА 3. РИНОК ПРАЦІ 
 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Ринок праці: сутність, структура, елементи, функції 

2. Зайнятість: сутність, складові, методи оцінки 

3. Безробіття: економічний зміст та характеристики. 

4. Розрив ВВП в умовах циклічного безробіття. Закон Оукена: економічний зміст і 

математична формалізація. 

5. Неокласична та кейнсіанська моделі ринку праці: умови функціонування та механізм 

застосування. 

 
Опорні  поняття "ринок праці", "зайнятість", "безробіття", "моделі ринку (неокласична, 
кейнсіанська)". 
 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Макроекономіка: навч. посібник у структурно-логічних схемах /Н.М. Федоренко, Н. А. 

Сокол.– Х.: Монограф, 2018. – 114 с.  

3. Базілінська  О.Я.  Макроекономіка:  Навч.  посіб.:  РМОіНУ.  –  К.:  ЦУЛ, 2017. – 442 с. 

4. Біла І.С. Макроекономіка: навч.-метод. посіб. / І.С. Біла, Н.М. Салатюк, – К.: НУХТ, 2013. 

– 174 с. 

5.Кодекс законів про працю України: від 01.01.2020 р. № 322-08;  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  



 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Сутність та інформаційна роль показників, що характеризують стан ринку праці: рівень 

зайнятості, рівень безробіття, коефіцієнт участі в робочій силі. 

2. Природне безробіття та його відмінність від фактичного. 

3.Неокласична та кейнсіанська функції попиту на працю: сутність, особливості застосування. 

4. Відмінності кейнсіанської функції пропозиції праці від неокласичної. 

5. Зробіть  порівняльний  аналіз  неокласичного  та  кейнсіанського  механізмів  

урівноваження ринку праці. 

6. Чинники, що визначають залежить природний рівень безробіття. 

7. Чинники, що викликають циклічне безробіття. 

8. Розрив ВВП в умовах безробіття згідно із законом Оукена. 

 

 

 

ТЕМА 4. РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 
 

Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1.  Сутність товарного ринку.  

2.  Попит товарного ринку. Сукупний попит.  

3.  Пропозиція товарного ринку. Сукупна пропозиція.  

4.  Загальна модель макроекономічної  рівноваги. 

 

Опорні  поняття товарний ринок, попит, пропозиція, модель макроекономічної рівноваги, 

цінові чинники попиту та пропозиції, нецінові чинники попиту та пропозиції 

 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Макроекономіка: навч. посібник у структурно-логічних схемах/Н.М. Федоренко, Н. А. 

Сокол.– Х.: Монограф, 2018. – 114 с.  

3. Базілінська  О.Я.  Макроекономіка:  Навч.  посіб.:  РМОіНУ.  –  К.:  ЦУЛ, 2017. – 442 с. 

4. Біла І.С. Макроекономіка: навч.-метод. посіб. / І.С. Біла, Н.М. Салатюк, – К.: НУХТ, 2013. 

– 174 с. 

5. Макроекономіка: Навч. посіб. / за ред. М. Макаренко– К.: ЦУЛ, 2017. – 216с. 

6. Посилкіна  О. В., Баєва  О. І. Макроекономіка.  Навчальний  посібник  для здобувачів  

вищої  освіти,  які  навчаються  за  економічними  спеціальностями.  – Х.: НФаУ, 2018. – 227 

с.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  
1. Опрацювання основних компонентів сукупного попиту у відкритій економіці. 
2. Визначення та побудові кривих в залежності від впливу цінових та нецінових факторів. 
3. Формування залежності пропозиції від середнього рівня цін в країні. Шоки попиту та 

пропозиції. 
1.  Спільне та відмінне в поняттях «потреба» і «попит». 

2. Взаємозв'язок яких явищ, що виражає закон попитує. 

3. Охарактеризуйте поняття «зміна обсягу попиту» і «зміни, які відбулися в попиті». 

 

 



ТЕМА 5. ГРОШОВИЙ РИНОК 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Гроші та їх функції. Основні грошові агрегати. 

2. Класична і кейнсіанська теорії попиту на гроші. 

3. Модель пропозиції грошей. Грошовий мультиплікатор. 

4. Рівновага на грошовому ринку 

 

Опорні  поняття гроші, грошові агрегати, попит на гроші, пропозиція грошей, грошовий 

мультиплікатор, грошова база, ставка резервування, рівновага грошового ринку 

 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Макроекономіка: навч. посібник у структурно-логічних схемах/Н.М. Федоренко, Н. А. 

Сокол.– Х.: Монограф, 2018. – 114 с.  

3. Базілінська  О.Я.  Макроекономіка:  Навч.  посіб.:  РМОіНУ.  –  К.:  ЦУЛ, 2017. – 442 с. 

4. Біла І.С. Макроекономіка: навч.-метод. посіб. / І.С. Біла, Н.М. Салатюк, – К.: НУХТ, 2013. 

– 174 с. 

5. Макроекономіка: Навч. посіб. / за ред. М. Макаренко– К.: ЦУЛ, 2017. – 216с. 

6. Посилкіна  О. В., Баєва  О. І. Макроекономіка.  Навчальний  посібник  для здобувачів  

вищої  освіти,  які  навчаються  за  економічними  спеціальностями.  – Х.: НФаУ, 2018. – 227 

с.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1.Інструмент купівлі-продажу на грошовому та на товарному ринках. 

2. Різниця між борговими та неборговими фінансовими інструментами. 

3. Характеристика грошових потоків у секторах прямого та опосередкованого фінансування. 

4. Чинники, що впливають на попит на гроші. 

5. Розкрийте механізм впливу чинників на пропозицію грошей.  

6. Вкажіть, які інструменти грошово-кредитного регулювання використовує центральний 

банк для забезпечення рівноваги на ринку.  

7. Важелі ринкового саморегулювання, що забезпечують досягнення рівноваги на ринку. 

8. Процентна  ставка  і альтернативна  вартість  зберігання  грошей.   

9. Механізм грошового ринку: зарубіжний досвід. 

10. Процентна ставка: особливості режимів НБУ. 

11. Охарактеризуйте основні положення кейнсіанської теорії попиту на гроші.  

12. Охарактеризуйте основні положення класичної теорії попиту на гроші. 
 

 

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. 
2. Рівень інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Очікувана і неочікувана 



інфляція. 
3. Взаємозв'язок інфляції і безробіття 

 

Опорні  поняття економічні цикли, бум, спад, дно, підйом, інфляція, природний рівень 

інфляції, інфляція попиту та інфляція витрат, очікувана і неочікувана інфляція 

 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Макроекономіка: навч. посібник у структурно-логічних схемах/Н.М. Федоренко, Н. А. 

Сокол.– Х.: Монограф, 2018. – 114 с.  

3. Базілінська  О.Я.  Макроекономіка:  Навч.  посіб.:  РМОіНУ.  –  К.:  ЦУЛ, 2017. – 442 с. 

4. Біла І.С. Макроекономіка: навч.-метод. посіб. / І.С. Біла, Н.М. Салатюк, – К.: НУХТ, 2013. 

– 174 с. 

5. Макроекономіка: Навч. посіб. / за ред. М. Макаренко– К.: ЦУЛ, 2017. – 216с. 

6. Посилкіна  О. В., Баєва  О. І. Макроекономіка.  Навчальний  посібник  для здобувачів  

вищої  освіти,  які  навчаються  за  економічними  спеціальностями.  – Х.: НФаУ, 2018. – 227 

с.   

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Кейнсіанська теорія щодо причини інфляції та її  недоліки.   

2. Роль  грошей  в  інфляційному  механізмі: монетаристський підхід та  позиція  кейнсіанців.  

3. Чинники інфляції  попиту.   

4. Чинники  інфляції  витрат.   

5. Інфляційні очікування.  

6. Основні  наслідки  високої  інфляції. 

7. Девальвація гривні: причини та наслідки 

8. Розвиток інфляції в Україні 

9. Таргетування інфляційних процесів в Україні. 

10. Індикатори стабільності банківської системи: вітчизняний та зарубіжний досвід. 

11. Оптимізація інфляційних процесів в Україні. 

12. Назвіть та дайте характеристику основних фаз економічного циклу.  

13. Поясність причини циклічних коливань.  

14. Індикатори циклічних коливань. 

15. Фактори внутрішніх причин циклічності. 

16. Фактори зовнішніх причин циклічності. 

 

 

ТЕМА 7. СУТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА. ОСНОВНІ ВИДИ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  

1. Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі. 

2. Суб’єкти та об’єкти підприємницької діяльності.  

     3. Види підприємницької діяльності 

 

Опорні  поняття "підприємництво", "функції підприємництва", "суб’єкти та об’єкти 

підприємництва", "види підприємництва". 

 



Інформаційні джерела:  

1.Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція 

від 29.12.2019, підстава - 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

3.Кодекс законів про працю України. Документ 322-08, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава - 198-IX від 01.01.2020 р. № 322-08. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

4.Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань: Документ 755-IV, чинний, поточна редакція  від 16.01.2020, підстава - 340-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15  

5. Капаруліна  І.  М.  Розвиток  підприємства:  концепція  і  технологія дослідження: 

монографія / І. М. Капаруліна. – К. : Ліра - К, 2015. – 432 с.  

6. Карлін М.І. Правові основи підприємницької діяльності: конспект лекцій /М.І. Карлін, Ю. 

В. Строцюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту, Каф. 

фінансів та оподаткування.–Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 107 с.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Сутність, переваги та недоліки одноособового володіння. 

2. Особливості та види персональних товариств.  

3. Переваги та недоліки партнерств. 

4. Види товариств на капіталі (об’єднань капіталів). 

5.Визначення товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 

відповідальністю, акціонерного товариства. 

6. Особливості акціонерних товариств. 

7. Порядок створення та структура управління акціонерного товариства. 

8. Публічні та приватні акціонерні товариства. 

9. Переваги та недоліки акціонерних товариств. 

10.Дослідження трактувань підприємницької діяльності згідно з існуючими нормативно – 

правовими та законодавчими актами України, визначення тотожності та невідповідності.   

11. Проблемні питання сучасного підприємництва в Україні.  

12. Сутність та особливості застосування поняття “вуличне підприємництво”.  

13. Модель  поведінки,  що характерна  для підприємця  в Україні. 

14. Вплив ринкової  кон’юнктури  на  здійснення  підприємницької діяльності. 

15. Основні  організаційно-правові  форми підприємницької діяльності.  

16.Індивідуальна форма підприємницької діяльності – фізична особа-підприємець.  

17. Колективна форма підприємницької  діяльності,  поняття  юридичної особи, види 

господарських товариств. 

 

 

ТЕМА 8. ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  
1. Бізнес-планування.  
2. Структура бізнес-плану та порядок його формування. 

 
Опорні  поняття "власна справа", "бізнес- план", "структурні елементи бізнес - плану", "види бізнес - 
планів". 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


Інформаційні джерела:  

3.1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

4. Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція 

від 29.12.2019, підстава - 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

3.Кодекс законів про працю України. Документ 322-08, поточна редакція від 01.01.2020, 

підстава - 198-IX від 01.01.2020 р. № 322-08. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 

4.Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань: Документ 755-IV, чинний, поточна редакція  від 16.01.2020, підстава - 340-IX. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15  

5. Капаруліна  І. М.  Розвиток  підприємства:  концепція  і  технологія дослідження: 

монографія / І. М. Капаруліна. – К. : Ліра - К, 2015. – 432 с.  

6. Карлін М.І. Правові основи підприємницької діяльності: конспект лекцій /М.І. Карлін, Ю. 

В. Строцюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту, Каф. 

фінансів та оподаткування.–Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 107 с.  

7. Князь С. В. Підприємництво та менеджмент: навч. посіб. / С. В. Князь, Т.  І.  Данько, Н.Б. 

Ярошевич; за наук.  ред.  С. В.  Князя; Нац.  ун-т «Львів. політехніка». – Львів: Вид-во Львів. 

політехніки, 2016. – 123 с.  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Структурування бізнес – плану за виробничим, юридичним та фінансовим елементами. 

2. Концептуальні засади стратегічного планування та методологія планування економічних 

показників.  

3. Організаційна схема процесу бізнес-планування.  

4. Ресурсні обмеження виконання бізнес-плану. 

5. Доцільність проведення зовнішнього та внутрішнього аналізу у процедурі розробки 

бізнес-плану підприємства. 

6. Методика та показники оцінки рівня конкуренції на ринку.  

7. Методика проведення сегментації ринку. 

8.Доцільність прийняття рішення про застосування спрощеної системи оподаткування або 

нетрадиційних (змішаних) організаційно-правових форм бізнесу. Відображення цієї 

інформації у бізнес-плані.  

9. Доцільність складання календарного плану-графіку реалізації проекту (до моменту 

початку його реалізації). 

 

ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  
1. Основні етапи створення власної справи 
2. Засновницькі документи та їх підготовка 
3. Державна реєстрація підприємницької діяльності 

 
Опорні  поняття "підготовчий етап", "реєстраційний етап", "організаційний етап", "засновницький 
договір, статут". 
 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 

01.01.2020, підстава – 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/198-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15


2.Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція від 29.12.2019, 

підстава - 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

3. Офіційний сайт Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/control/uk/index.  

4. Аналітичний звіт «Опитування про умови кредитування» [Електронне джерело]: Офіційне 

інтернет-представництво Національного банку України – [Режим доступу]: 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52647578.  

5. Якименко С. О. Особливості кредитування юридичних осіб регіональними банками на 

прикладі банків Запорізької області [Електронний ресурс] / С. О. Якименко, С. О. Кушнір // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2017. – 

Вип. 27(3). – С. 98-102. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(3)__24. 

6. Лозінський Р. С. Особливості кредитування юридичних осіб банками України / Р. С. 

Лозінський, О. Л. Сирчин // Молодий вчений. – 2017. – № 4. – С. 689-693. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_163. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Механізм та особливості формування пакетів документів для відкриття  рахунків у банках 

(кредитні рахунки, мультивалютні кредитні лінії). 

2. Купівля діючого підприємства.  

3. Продаж підприємства в ході здійснення процедур банкрутства підприємства-боржника.  

4. Оренда  підприємства  як  форма  заснування  власної  справи.   

5. Вибір ідеї та визначення раціональної стартової стратегії. 

6.Формування статутного фонду та порядок створення нового підприємства. 

7. Припинення діяльності підприємницьких структур 

 

 

ТЕМА 10. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  
1. Поняття фінансування підприємницької діяльності та принципи його забезпечення 
2. Джерела фінансування підприємницької діяльності 
3. Самофінансування підприємництва 
4. Банківське кредитування підприємницької діяльності 
5. Комерційне кредитування підприємницької діяльності 

 
Опорні  поняття "фінансування підприємницької діяльності", "державне фінансування", 
"самофінансування", "банківське кредитування". 
 

Інформаційні джерела:  

1. Господарський кодекс України. Документ 436-IV, чинний, поточна редакція від 01.01.2020, підстава 

– 123-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2.Податковий кодекс України. Документ 2755-VI, чинний, поточна редакція від 29.12.2019, підстава -

 323-IX, 391-IX, 425-IX.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=52647578
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2017_27(3)__24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17


3. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 

Документ 755-IV, чинний, поточна редакція  від 16.01.2020, підстава - 340-IX. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15  

4. Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема: навч. посіб. для 

ВНЗ /[Ю. Бажал та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. М. Бажала. – К.: Пульсари, 2015.– 

278 с.  

5. Калина А. В. Державна політика розвитку підприємництва в Україні / А.В. Калина. – К.: 

Патерик, 2014. – 498 с.  

6. Карлін М.І. Правові основи підприємницької діяльності: конспект лекцій /М.І. Карлін, Ю. 

В. Строцюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки та менеджменту, Каф. 

фінансів та оподаткування.–Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 107 с.  

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

1. Державне фінансування та комерційне кредитування підприємницької діяльності. 

2. Альтернативні джерела фінансування підприємництва у світі. 

3. Створення малого бізнесу в Україні. 

4. Майбутнє малого бізнесу в Україні. 

  

 

ТЕМА 11. ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Мета  лекції:   сформувати  у  студентів  комплекс  знань  та  ознайомити  їх  із  головними 

теоретичними аспектами  з даної теми.  

   

План лекції:  
1. Загальна система оподаткування підприємництва 
2. Спрощена система оподаткування підприємництва 
3. Облік та звітність підприємництва 

 
Опорні  поняття "оподаткування підприємництва", "спрощена система оподаткування", "загальна 
система оподаткування", "звітність піприємництва". 
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фінансів та оподаткування.–Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 107 с.  

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  наочний матеріал, ТЗН, презентація  

 Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 
матеріалу лекції для підготовки семінарського, практичного заняття за темою лекції:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/391-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/425-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17


1. Позитивні та негативні наслідки Податкового кодексу для розвитку малого бізнесу.  

2. Перелік видів діяльності, для яких не може застосовуватися спрощена система 

оподаткування. 

3. Переваги і недоліки оподаткування фізичних осіб-підприємців за загальною та спрощеною 

системою оподаткування.  

4. Переваги і недоліки загальної системи оподаткування діяльності фізичних осіб-

підприємців.  

5. Особливості оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність 

(приватних нотаріусів, адвокатів). Самозайнята особа. Незалежна професійна діяльність. 

1. Зарубіжний досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

2. Спрощене оподаткування в Литві.  

3. Система оподаткування Румунії.  

4. Податкове законодавство Швеції.  

5. Склад основних податків в Угорщині. 

  

 

 

 

 

 


