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Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і маркетингу НТУ «ХПІ». Досвід роботи - 15 років.  
Автор понад 90 наукових та навчально-методичних робіт. 
Провідний лектор з дисциплін: 
«Потенціал і розвиток підприємств», 
«Управління потенціалом підприємства», 
«Економіка, організація і управління НДР та ДКР», 
«Стратегічне управління підприємницькою діяльністю», 
«Організація виробництва і маркетинг» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ  

Анотація Спрямована на отримання загальних теоретичних знань у галузі економіки, розуміння основ формування власної справи, аналіз 
доходів і витрат без якого неможливий подальший здійснення підприємницької діяльності та розвиток бізнесу. 

Ціль та задачі 
Сформувати у студентів знання та навички з планування і формування власного бюджету, організації підприємницької діяльності 
фізичних осіб, організації та планування діяльності юридичних осіб та облікового супроводу при здійсненні господарської 
діяльності. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік (7 семестр). 

Результати навчання 

Після освоєння дисципліни студент повинен володіти в сукупності теоретичними, методичними і практичними питаннями 
організації власного бізнесу в нових умовах господарювання. Вміти формувати фінансовий план, здійснювати облікову супроводу 
домашнього господарства; здійснювати державну реєстрацію діяльності фізичної особи як підприємця та юридичної особи з 
вибором раціональної організаційно-правової форми ведення бізнесу; визначати оптимальну систему обліку та оподаткування 
підприємницької діяльності; здійснювати облікову супровід здійснення підприємницької діяльності юридичними особами; 
формувати організаційну структуру підприємства і планувати бізнес-процеси на підприємстві;  визначати порядок взаємовідносин 
фізичних і юридичних осіб з контролюючими органами. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год: лекції - 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота - 56 год. 
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Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з 
літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1-2 Основи фінансової 
грамотності 

Практичне 
заняття 1-2 

Тренінг: визначення необхідних 
якостей підприємця та критеріїв 
успішного бізнесу.  
Робота в малих групах: побудова 
схеми впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища на 
організацію бізнесу. 
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Поняття мінімальної заробітної плати, 
прожиткового мінімуму. Конкуренція в 
розвитку бізнесу. Фактори, що впливають 
на ефективність і процес здійснення 
підприємницької діяльності 

Лекція 3 Підприємницька ідея і 
механізм її втілення 

Практичне 
заняття 3 

Семінар-дискусія на тему: 
«Формування підприємницької ідеї».  

Створення початкового капіталу в бізнесі і 
його використання. легалізація бізнесу 

Лекція 4-5 Оформлення діяльності 
фізичних осіб - суб'єктів 
малого підприємництва 

Практичне 
заняття 4-5 

Робота в малих групах: заповнення 
установчих документів при створенні 
підприємства певної форми власності.  
Семінар-дискусія на тему: «Створення 
власного бізнесу». 

Переваги та недоліки різних форм 
організації бізнесу. Сучасні аспекти 
функціонування підприємств малого і 
середнього бізнесу 

Лекція 6 Організація фінансового 
забезпечення бізнесу 

Практичне 
заняття 6 

Семінар – дискусія на тему: «Переваги 
та недоліки основних джерел 
фінансування власного підприємства». 

Системи оподаткування підприємницької 
діяльності фізичних осіб (спрощена, 
загальна) 

Лекція 7 Організація роботи з 
інформацією 

Практичне 
заняття 7 

Семінар-дискусія на тему: «Реклама в 
діяльності підприємств різних галузей 
та фірмовий стиль як засіб реклами. 
Розповсюдження рекламної 
інформації через мережу інтернет». 

Види економічної інформації. Джерела 
інформації 

Лекція 8 Організація інфраструктури 
бізнесу 

Практичне 
заняття 8 

Тренінг: розрахунки вигідності 
кредитів різних видів. 

Економічна свобода - основна передумова 
розвитку підприємництва. Рушійні сили 
підприємництва. Умови та принципи 
підприємницької діяльності. 

Лекція 9 Приватний підприємець - 
роботодавець 

Практичне 
заняття 9 

Розрахунок суми нарахувань на фонд 
оплати праці і утримань із заробітної 
плати. 

Особливості працевлаштування певних 
категорій працівників 

Лекція 10 Контроль підприємницької 
діяльності фізичних осіб 

Практичне 
заняття 10 

Супроводження податкових перевірок 
консалтинговою фірмою 

Контроль підприємницької діяльності 
фізичних осіб 

Лекція 11 Практичні аспекти 
реєстрації підприємств 

Практичне 
заняття 11 

Робота в малих групах: заповнення 
звітності платника єдиного податку 

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. 

Лекція 12 Організація управління 
персоналом в бізнесі 

Практичне 
заняття 12 

Презентація: хто ефективніший 
бізнесмен чи бізнесвумен 

 

Переваги і недоліки американської та 
японської шкіл управління 

Лекція 13-
14 

Системи оподаткування 
підприємницької діяльності 
юридичних осіб 

Практичне 
заняття 13-

14 

Семінар – дискусія на тему: Причини 
проведення перевірок податковими 
органами 

Альтернативні ставки податку на прибуток. 
Звільнення від оподаткування. Умови сплати 
ПДВ, акцизного податку 

Лекція 15-
16 

Управлінський консалтинг Практичне 
заняття 15-

16 

Визначення оптимальної 
організаційної структури юридичної 
особи 

 

Автоматизація фінансових операцій, 
складського обліку, кадрової роботи. Програми 
для малого і середнього бізнесу 

 
ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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1. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : 
Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV // http://zakon4.rada.gov.ua/ 

2. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 
Україні : Закон України від 22.03.2012 р. № 4618-VI [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ 

3. Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії 
розвитку. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 807с. 
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1. Кредісов В.А. Підприємництво – вирішальний фактор 
розвитку країн з перехідною економікою. – К.: Знання 
України, 2003. – 327 с 

2. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах 
господарювання / За ред. Л.І. Воротіної. – К.: Вид-во 
Європ. ун-ту, 2001. – 307 с. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ  

Податкова система України та оцінка її структури. Податковий кодекс України: переваги та недоліки. Особливості складання бізнес-планів. Державна 
підтримка як головний аспект державного регулювання підприємництва. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Якості, необхідні 
приватному підприємцю. Конкуренція і аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність. Визначення та розподіл прибутку від 
підприємницької діяльності. Етапи планування прибутку на підприємстві. Особливості застосування традиційних підходів до оцінки вартості бізнесу. 
Маркетингова діяльність підприємства. Умови та принципи підприємницької діяльності. Умови сплати ПДВ, акцизного податку. Переваги та недоліки 
різних форм організації бізнесу. Сучасні аспекти функціонування підприємств малого і середнього бізнесу. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Проведення лекційних та практичних занять передбачає: використання ПК, наявність навчальної літератури та методичних посібників. 



СИСТЕМА ОЦІНКИ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності оцінка ЕСТ Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за таким співвідношенням: 
• робота на практичних заняттях: 30 % семестрової 

оцінки; 
• самостійна робота:  30 % семестрової оцінки; 
• залік: 40 % семестрової оцінки 

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 

 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодекс етики академічних взаємин і доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при 
нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників директорату ННІ ЕММБ. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 


