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Обсяг дисципліни: _4__ кредити ECTS _120__ годин. 

Лекцій: _32_ години 

Практичних занять: _16__ годин 

Форма контролю: залік 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 

_6_ семестр. 

Мова викладання: українська  

Мета – формування системи базових знань у сфері бізнесу та 

підприємництва, їх організації, функціонування та правового регулювання, а 

відтак формування підприємницького мислення та набуття вмінь і навичок 

здійснення підприємницької діяльності, розуміння концептуальних завдань 

функціонування підприємств різних типів в сучасних умовах.  

Компетентності  

Загальні компетентності 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 
обов’язків. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК11. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 
ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
 

Фахові компетентності 
СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати 
особливості функціонування ринків.  
СК4.15. Здатність розробляти та впроваджувати заходи зі створення іміджу 
підприємства, формування лояльності споживачів.  
 

Результати навчання  



Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні 
та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 
використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.  
Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти 
прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 
представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.  
Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості 
до нових знань, бути критичним і самокритичним. 
Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 
підприємницької та управлінської ініціативи.  
 

Теми що розглядаються  

Тема 1. Економічна природа бізнесу і підприємництва 

Тема 2. Форми організації бізнесу 

Тема 3. Мале підприємництво 

Тема 4. Ділова етика бізнесу 

Тема 5. Підприємницька ідея та механізм її втілення. Технологія створення 

власної справи. 

Тема 6. Організаційні аспекти створення бізнесу 

Тема 7. Маркетинговий аналіз ринку. 

Тема 8. Основи бізнес-планування у підприємницькій діяльності 

Тема 9. Державна реєстрація суб’єктів господарювання 

Тема 10. Основи організації фінансування бізнесу. 

Тема 11. Вибір оптимальної форми оподаткування бізнесу 

Тема 12. Аналіз фінансових результатів діяльності комерційних організацій 

Тема 13. Інформаційний бізнес 

Тема 14. Організація інфраструктури  бізнесу 

Тема 15. Тема: Міжнародне підприємництво 

Тема 16. Страхування та управління ризиками в бізнес 

 

Форма та методи навчання 

Методами навчання дисципліни «Основи ведення 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. 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять 

використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, бесіда, 

дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 

задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 

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. 

 

Методи контролю  

Система оцінювання сформованих компетентностей у студентів 

враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни 

«Основи ведення бізнесу» передбачають лекційні, семінарські заняття, а 

також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих 

компетентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою. Контрольні заходи включають: 



1) Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення практичних, семінарських занять. Оцінювання знань студента під 

час семінарських і практичних занять та виконання індивідуальних завдань 

проводиться за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді проблемних 

ситуацій, проведенні розрахунків у процесі виконання індивідуальних 

завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки.  

Поточний контроль з даної навчальної дисципліни проводиться в таких 

формах:  

активна участь у виконанні практичних завдань;  

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на семінарських 

заняттях;  

проведення поточного тестування;  

проведення письмової контрольної роботи;  

виконання реферату; 

експрес-опитування.  

2) Модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегровану оцінку 

результатів навчання студента після вивчення матеріалу з логічно завершеної 

частини дисципліни – змістового модуля. Модульний контроль з даної 

навчальної дисципліни проводиться у формі контрольної роботи. Письмова 

контрольна робота проводиться 2 рази за семестр та включає практичні 

завдання різного рівня складності відповідно до тем змістового модуля.  



3) Підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі 

семестрового заліку, відповідно до графіку навчального процесу. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семестрового 

заліку.  

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота  Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 РЕ 
100 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 10 

Т1, Т2, ...,Т16 – номери тем змістових модулів. 
 
Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 А відмінно 
82-89 В добре 75-81 С 
64-74 D задовільно 60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Економічна теорія Логістика 
Мікроекономіка Міжнародні організації 
Макроекономіка Прогнозування соціально- економічних 

процесів 
Основи менеджменту  
Економіка підприємства  
Маркетинг  
Фінанси, гроші і кредит  
Міжнародна економіка  
Поведінка споживача  
Облік та аудит  
 



Провідний лектор: ___доц. Яцина В.В.___  __________________ 
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 
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