АНОТАЦІЯ
вибіркової дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ»
(кафедра економіки підприємства)
В умовах ринкової економіки вища освіта стає необхідною, але не
достатньою

умовою

подальшого

працевлаштування.

Значна

частка

дипломованих фахівців прагне створити собі робоче місце через само
зайнятість і організацію власного бізнесу. Однак більшість бізнесменівпочатківців не знають з чого починати, які кроки потрібно здійснити, в якій
послідовності, як розрахувати суму необхідного капіталу, як отримати
прибуток.
Курс «Організація власної справи» має перед усім прикладний
характер і спрямований на практичну підготовку майбутніх підприємців,
формування у них необхідних навичок проходження усіх етапів створення,
розвитку і закриття власного бізнесу.
Мета: ознайомлення з теоретично-правовими аспектами, вивчення
практичного інструментарію щодо організації та управління власною
справою.
Завдання: дослідження як і чому появилось підприємництво, форм та
видів підприємницької діяльності, функцій підприємця; ознайомлення із
економічним змістом діяльності підприємця; визначення переваг та недоліків
різних форм бізнесу; отримання практичних навичок державної реєстрації
власної справи; вивчення порядку ліцензування, відкриття рахунків
підприємця; визначення оптимальної системи оподаткування; отримання
навичок щодо написання бізнес-плану; освоєння знань з реорганізації, санації
та ліквідації бізнесу.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть
знати:


історію та теорії підприємництва;



види діяльності, які можна віднести до підприємницької та які

заборонені для здійснення приватним підприємцям;


форми організації бізнесу, їх переваги та обмеження;



функції підприємця;



особливості підприємницької діяльності порівняно із найманою

працею;


причини поширення певних видів підприємств у певних галузях

економіки України;


законодавчі засади підприємництва;



джерела підприємницьких ідей;



інфраструктуру підприємницької діяльності;



порядок державної реєстрації підприємця;



перелік документів, що подаються для державної реєстрації і

ліцензування суб’єктами підприємницької діяльності та їх зміст;


порядок ліцензування;



джерела отримання стартового капіталу;



як управляти власною справою;



особливості та порядок оподаткування підприємницької діяльності;



причини реорганізації, банкрутства, санації та ліквідації бізнесу.
вміти:

 визначати переваги та недоліки різних організаційних форм бізнесу
та здійснювати обґрунтований власний вибір;
 обирати види діяльності за КВЕД;
 підготувати необхідні документи для державної реєстрації;
 проходити державну реєстрацію, вносити зміни в реєстраційні
документи;
 визначати за нормативними документами розмір плати за реєстрацію,
ліцензування;

 оформляти необхідні документи та проходити етап отримання
ліцензії;
 складати бізнес-план;
 отримати (залучати) стартовий капітал;
 спланувати власну рекламну компанію;
 розраховувати витрати та доходи власної фірми;
 обирати систему оподаткування;


визначати ефективність роботи своєї фірми;



побудувати структуру управління власною справою;



моделювати закриття власної справи.

Дисципліна «Організація власної справи» розрахована на 4 кредити,
120 год., з яких 40 год. аудиторних (10 год. лекційних, 30 год. практичних, 1
МКР, залік).
Передбачається проведення практичних занять у комп’ютерних класах,
де студенти під керівництвом викладача сформують необхідні компетенції та
пройдуть всі етапи організації власної справи від зародження ідеї
майбутнього бізнесу до її обґрунтування, знайомство із Державною
реєстраційною службою, моделювання оформлення необхідних документів
та проходження державної реєстрації, написання бізнес-плану, здійснення
мінімально-необхідних розрахунків, отримання кредитів, вибір системи
оподаткування. Крім того планується проведення практичного заняття в
Кам’янець-Подільській державній податковій інспекції, де її працівники
розкажуть про особливості взаємовідносин підприємців із Державною
фіскальною службою.

