
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 
Кафедра економіки та маркетингу 

 
 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Голова науково-методичної комісії 051 «Економіка» 

 
____________                             _ 

  (підпис)   (ініціали та прізвище) 
   

 
 
«_____»____________2019 року 
 
 
 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ВБ1.13 “Організація власного бізнесу” 
 
 
рівень вищої освіти Перший освітньо-науковий рівень (бакалавр) 
 
 
Галузь знань  05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність  051 «Економіка» 

Спеціалізація  051.01 «Економіка бізнесу 
 
 

 
Вид дисципліни  професійна підготовка 
 
Форма навчання  денна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Харків – 2019 рік 



 2 
1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни “Організація власного бізнесу” 
 
 
Розробник: 
 
доцент, к.т.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу М.В. Літвиненко 
 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 
кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «21»  березня  2019 року № 4 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф. В.В. Сисоєв 
 
 
 

 
 
 
 

 



 3 
3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
    
    
    
    
    

 



 4 
4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни  
Організація та ведення бізнесу має важливе значення, тому що суб'єкти 

підприємництва є провідною ланкою сучасних економічних перетворень, які 
розвивають та займають різноманітні галузі економіки. Без розуміння основ 
формування власної справи, аналізу доходів та витрат неможливе подальше 
здійснення підприємницької діяльності та розвиток бізнесу. Підвищення 
ефективності діяльності підприємства є запорукою успішного ведення 
бізнесу. Можливість досягнення цього обумовлюється ґрунтовною фаховою 
підготовкою майбутніх фахівців, яка враховує всі аспекти сучасної практики 
господарювання. 

Мета дисципліни – формування знань і навичок студентів щодо 
планування та формування власного бюджету, організації підприємницької 
діяльності фізичних осіб, організації та планування діяльності юридичних осіб, 
та облікового супроводження здійснення господарської діяльності. 

Предмет курсу: підприємницька діяльність різних суб'єктів 
господарювання – фізичних та юридичних осіб. 

 
 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК02 Здатність використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність. 

 

4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен володіти у сукупності 

теоретичними, методичними і практичними питаннями організації власного 
бізнесу в нових умовах господарювання: 

знати: 
– понятійний та категорійний апарат щодо організації підприємницької 

діяльності; 
– основи фінансової грамотності при веденні домашньої бухгалтерії; 
– сутність організації та здійснення підприємницької діяльності 

фізичними та юридичними особами; 
– основні організаційно-правові форми господарювання та види 

економічної діяльності в Україні; 
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– сутність та основні принципи оподаткування підприємницької 

діяльності фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб в Україні; 
– загальні принципи організації облікового процесу на підприємствах 

різних форм та видів діяльності; 
– загальні принципи організації різних видів діяльності приватних 

підприємців та підприємств різних організаційно-правових форм;. 
вміти: 
– формувати фінансовий план, здійснювати облікове супроводження 

домашнього господарства; 
– здійснювати державну реєстрацію діяльності фізичної особи у якості 

підприємця та юридичної особи з вибором раціональної організаційно-правової 
форми ведення бізнесу; 

– визначати оптимальну систему обліку та оподаткування 
підприємницької діяльності; 

– здійснювати облікове супроводження здійснення підприємницької 
діяльності юридичними особами; 

– формувати організаційну структуру підприємства та планувати бізнес-
процеси на підприємстві; 

– визначати порядок взаємовідносин фізичних та юридичних осіб з 
контролюючими органами. 
 

Програмні результати навчання (ПР) 
Шифр Зміст 

ПР05 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 
розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними 
економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 
підприємствами та органами державної влади). 

ПР10 Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати 
структуру зайнятості та безробіття. 

ПР12 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 
соціально-економічних і трудових  відносин. 

 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни по 

спеціальності 051 «Економіка», спеціалізація 01 «Економіка бізнесу» 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Професійна підготовка за спеціальністю 
ПП 1 Вступ до спеціальності  
ПП 2 Основи менеджменту  
ПП 3 Розміщення продуктивних сил  
ПП 4 Економіка підприємства  
ПП 5 Маркетинг  
ПП 6 Фінанси, гроші і кредит  
ПП 7 Оптимізаційні методи та моделі  
ПП 8 Інформаційні системи і бази  
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даних 
ПП 9 Управління грошовими 
потоками на підприємстві  

ПП 10 Міжнародна економіка  
ПП 11 Інвестиційна діяльність 
підприємства  

ПП 12 Управління персоналом  
ПП 13 Облік та аудит  
ПП 14 Економіка інформації  
ПП 15 Економіка та організація 
інноваційної діяльності  

ПП 16 Бізнес-планування  
ПП 17 Основи професійної безпеки та 
здоров'я людини  

Вибірковий блок 01 «Економіка бізнесу» 
ВБ1.1 Управління витратами 
підприємства  

ВБ1.2 Економетрика  
ВБ1.3 Бізнес-економіка  
ВБ1.4 Капітал підприємства  
ВБ1.5 Бізнес-проектний аналіз  
ВБ1.6 Міжнародний бізнес  
ВБ1.7 Бізнес-діагностика  
ВБ1.8 Бізнес логістика  
ВБ1.9 Конкурентоспроможність 
бізнесу  

ВБ1.10 Електронна комерція  
ВБ1.11 Оподаткування бізнесу  
ВБ1.12 Економічна безпека бізнесу  
 ВБ1.13 Організація власного бізнесу 
 ВБ1.14 Бізнес-стратегія 
 ВБ1.15 Економічні ризики та 

страхування 
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5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

П
ор
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й 

 
№
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ди

н Номери семестрів, найменування тем і питань кожного 
заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаційно
-методичне 

забезпечення 

1 2 3 Модуль №1 Сутність і організація бізнесу (8 
тиждень) 6 

 Л 2 Тема 1. Основи фінансової грамотності  
Сутність поняття домашніх фінансів. 
Мобільні додатки для здійснення основних операцій. 
Управління власними фінансами. Покупка та оплата 
товарів в мережі Інтернет, оплата послуг, у тому числі 
ЖКХ. 

1, 3, 5, 9. 

 ПЗ 2 Тренінг: визначення необхідних якостей підприємця та 
критеріїв успішного бізнесу.  
Робота в малих групах: побудова схеми впливу 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на 
організацію бізнесу.  

 

 СР 12 Завдання на самостійну роботу 
Поняття мінімальної заробітної плати, прожиткового 
мінімуму. Конкуренція у розвитку бізнесу. Фактори, 
що впливають на ефективність та процес здійснення 
підприємницької діяльності.  

 

 Л 3 Тема 2. Підприємницька ідея та механізм її втілення 
Основні вимоги до здійснення підприємницької 
діяльності 
Пошук ідеї бізнесу та умови його створення. 

3, 5, 6, 9, 13. 

 ПЗ 2 Семінар-дискусія на тему: «Формування 
підприємницької ідеї». Мозкова атака щодо визначення 
можливих цілей підприємств. 
Кейс: обґрунтування підприємницької ідеї розвитку 
власного бізнесу 

 

 СР 12 Завдання на самостійну роботу 
Створення початкового капіталу у бізнесі та його 
використання. Легалізація бізнесу. 

 

 Л 3 Тема 3 Оформлення діяльності фізичних осіб – 
суб’єктів малого підприємництва  
Порядок реєстрації фізичних осіб – підприємців 
Ліквідація суб’єкта підприємницької діяльності – 
фізичної особи (добровільна, примусова). 
Особливості здійснення приватними підприємцями 
певних видів діяльності. 

5, 8, 9, 14. 

 СР 8 Завдання на самостійну роботу  
Переваги і недоліки різних форм організації бізнесу. 2. 
Сучасні аспекти функціонування підприємств малого 
та середнього бізнесу. 

 

 ПЗ 3 Робота в малих групах: заповнення установчих 
документів при створенні підприємства певної форми 
власності.  
Семінар-дискусія на тему: «Створення власного 
бізнесу». 
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 Л 2 Тема 4 Організація фінансового забезпечення 

бізнесу 
Сучасний стан кредитування бізнесу в Україні. 
Перспективи зростання інвестиційної активності 

 

 СР 6 Системи оподаткування підприємницької діяльності 
фізичних осіб (спрощена, загальна) 

 

 ПЗ 2 Семінар – дискусія на тему: «Переваги та недоліки 
основних джерел фінансування власного 
підприємства». 
Тренінг: розрахунки вигідності кредитів різних видів. 
Кейс: вибір оптимального варіанту придбання 
обладнання (кредит чи лізинг). Кейс: вибір найменш 
ризикового варіанту капіталовкладень 

 

 Л 1 Тема 5 Організація роботи з інформацією 
«Хмарні середовища в бізнесі» 

 

 СР 5 Види економічної інформації 
Джерела інформації 

 

 ПЗ 3 Семінар – дискусія на тему: «Реклама в діяльності 
підприємств різних галузей та фірмовий стиль як засіб 
реклами. Розповсюдження рекламної інформації через 
мережу інтернет». 
Презентація: банки економічної інформації. 
Презентація: ефективні онлайн комунікації. 

 

Модуль №2. Практичні засади організації ведення бізнесу 

 Л 2 Тема 6. Організація інфраструктури бізнесу 
Сучасний стан оподаткування бізнесу в Україні 
Взаємодія з митними органами під час здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. 

4, 5, 9.  

 СР 14 Завдання на самостійну роботу  
Економічна свобода – основна передумова розвитку 
підприємництва 
Рушійні сили підприємництва. Умови та принципи 
підприємницької діяльності. 

 

 Л 2 Тема 7. Приватний підприємець – роботодавець 
Реєстрації найманих працівників у фізичних осіб – 
підприємців 
Особливості ведення кадрової документації 
Порядок нарахувань та утримань із заробітної плати 
найманих працівників 

4, 5, 6, 10, 12.  

 СР 7 Завдання на самостійну роботу 
Особливості працевлаштування певних категорій 
працівників. 

 

 ПЗ 2 Кейс: Розрахунок суми нарахувань на фонд оплати 
праці і утримань із заробітної плати. 
Кейс: Заповнення звітності платника єдиного податку 

 

 Л 2 Тема 8. Контроль підприємницької діяльності 
фізичних осіб 
Перевірка ведення бізнесу приватними підприємцями 
Консалтинг бізнес-питань 

 

 СР 5 Оскарження рішень контролюючих органів в 
адміністративному та судовому порядку. 

 



 10 
 ПЗ 2 Семінар – дискусія на тему: Причини проведення 

перевірок податковими органами. Супроводження 
податкових перевірок консалтинговою фірмою 

 

 Л 4 Тема 9. Практичні аспекти реєстрації підприємств  
Порядок реєстрації юридичних осіб 
Ліквідація суб’єкта юридичної особи 

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 6 Завдання на самостійну роботу 
Особливості здійснення різних видів бізнесу 
Організація посередницької, страхової діяльності, 
рекламного, туристичного, готельно-ресторанного 
бізнесу, видавничої справи, надання побутових послуг 
та інших видів  
Організація діяльності неприбуткових організацій – 
підприємств ЖКГ, ОСББ та ін. 

 

 Л 2 Тема 10. Організація управління персоналом у 
бізнесі 
Вибір підходу до управління персоналом 
Застосування мотивації як складової процесу 
управління персоналом 

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 5 Завдання на самостійну роботу 
Переваги та недоліки американської та японської шкіл 
управління 

 

 ПЗ 2 Презентація: хто ефективніший бізнесмен чи 
бізнесвумен 

 

 Л 4 Тема 11. Системи оподаткування підприємницької 
діяльності юридичних осіб 
Загальна система оподаткування 
Спрощена система оподаткування 

2, 5, 9, 10, 12. 

 СР 8 Завдання на самостійну роботу 
Альтернативні ставки податку на прибуток 
Звільнення від оподаткування 
Умови сплати ПДВ, акцизного податку 

 

 Л 4 Тема 12. Управлінський консалтинг  
Планування та реалізація бізнес-процесів на 
підприємстві 
Організаційна структура підприємства 
Комп’ютерно-облікове супроводження ведення бізнесу 

5, 7, 9, 13.  

 СР 5 Завдання на самостійну роботу 
Автоматизація фінансових операцій, складського 
обліку, кадрової роботи 
Програми для малого та середнього бізнесу 

 

 ПЗ 2 Визначення оптимальної організаційної структури 
юридичної особи 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 10 

4 Виконання індивідуального завдання: РЕ 15 
5 Інші види самостійної роботи 5 
 Разом 70 

 
Важливою умовою покращання якості підготовки студентів є раціональна 

організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 

«Організація власного бізнесу» включає самостійне опрацювання студентами 

певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними джерелами 

пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність самостійно 

аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 

 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 

 Опрацювання лекційного матеріалу; 

 Ознайомлення з досвідом науково-дослідної діяльності підприємств; 

 Вивчення відповідних нормативно-законодавчих актів; 

 Збір інформації для виконання індивідуального завдання; 

 Розв'язування практичних задач; 

 Підготовку до екзамену. 

Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Організація власного бізнесу», а й 

розвиток наукової творчості у будь якій діяльності, зокрема у галузі економіки. 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
______________________________________Реферат_____________________________________________ 

 (вид індивідуального завдання) 
№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни виконання  
(на якому тижні) 

1 Податкова система України та оцінка її 
структури. Податковий кодекс України: переваги 
та недоліки 

1-4 

2 Показники оцінки ефективності інвестиційних 
проектів 

1-4 

3 Методи урахування ризиків та невизначеності 1-4 
4 Особливості підприємницьких ризиків на 

транспорті 
1-4 

5 Особливості складання бізнес-планів 5-7 
6 Державна підтримка як головний аспект 

державного регулювання підприємництва 
5-7 

7 Механізм забезпечення економічної безпеки 
підприємства. 

5-7 

8 Показники фінансової складової економічної 
безпеки підприємства. 

5-7 

9 Якості, необхідні приватному підприємцю 5-7 
10 Конкуренція й аналіз впливу конкуренції на 

підприємницьку діяльність 
5-7 

11 Стратегічний аналіз діяльності підприємства 7-9 
12 Визначення та розподіл прибутку від 

підприємницької діяльності 
7-9 

13 Розробка та складання бізнес-плану 10-12 
14 Етапи планування прибутку на підприємстві 10-12 
15 Особливості витратного  та ринкового 

ціноутворення 
10-12 

16 Маркетингова діяльність підприємства. 12-14 
17 Особливості застосування традиційних підходів 

щодо оцінки вартості бізнесу 
12-14 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни «Організація власного бізнесу» є способи 

спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що забезпечують 
вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою професійних 
знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, розвиток 
пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 « Організація власного бізнесу ». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
«Організація власного бізнесу» використовуються: пояснювально-наочний 
проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 

 
 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Методами контролю з дисципліни «Організація власного бізнесу» є 
поточний, модульний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра. Підсумковий контроль з 
дисципліни « Організація власного бізнесу» включає семестровий контроль у 
формі екзамену. 
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11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

П
от

оч
не

 т
ес

ту
ва

нн
я 

та
 с

ам
ос

ті
йн

а 
ро

бо
та

 

Змістовий модуль 1 Т1 2 
Т2 2 
Т3 2 
Т4 2 
Т5 2 

МКР1 16 
Змістовий модуль 2 Т6 2 

Т7 2 
Т8 2 
Т9 2 
Т10 2 
Т11 2 

МКР2 16 
Практичні заняття ПР 16 

Розрахункове 
завдання 

Р 10 

Індивідуальне 
завдання 

РЕ 10 

Відвідування занять 10 
Загальна сума 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

 
Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 

НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 
 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 
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14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 
 

1.  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. 

2. Державна служба статистики України [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: www.ukrstat.gov.ua. 

           3. Бібліотека НТУ ХПІ / http://library.kpi.kharkov.ua 

  4. Вісник НТУ «ХПІ».  Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-

Press/2494 
           4. Харківський Центр науково-технічної та економічної інформації.  

Режим доступу: http://www.cntei.com.ua 
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