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1. Анотація дисципліни  
Навчальну дисципліну «Підприємництво та власний бізнес» віднесено до групи 

нормативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки ОР «Бакалавр» за освітньою 
програмою «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 
відносини». Вона є основою вивчення дисциплін циклу професійної підготовки. Вивчення 
дисципліни дає можливість уявити як на практиці створюється бізнес, які фактори обумовлюють 
його ефективність, які риси притаманні підприємцям, як здійснюється обґрунтування бізнес-ідеї 
тощо. 
 

2. Мета навчальної дисципліни: 

засвоєння теоретичних та практичних знань про процес підприємництва, набуття вмінь аналізувати 
проблеми та ситуації для їх оптимального розв’язання та набуття логічного підприємницького 
мислення для самостійних початкових дій у бізнесі. 
 

3. Пререквізити. 
Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі навчальні 

дисципліни, як: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 
4. Результати навчання 

а) знати: 
−    основні поняття сучасного підприємництва;  
−    суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності роль держави в розвитку підприємницької 
діяльності; 
−    сутність підприємницького середовища; 
−    історію розвитку підприємництва в Україні та світі;  
−    організаційно-правові форми підприємницьких організацій;  
−    етичні норми підприємницької діяльності; 
−    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; 

б) вміти: 
− організувати підприємницьку діяльність; 
− організувати пошук інформації у процесі вивчення бізнес -середовища та привабливості   
        підприємницького клімату; 
− розробляти бізнес-план; 
− формувати пакет документів і реєструвати підприємство; 

              −      визначати ефективність бізнесу 
 

5. Опис навчальної дисципліни 
5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п сем інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти підприємницької 

діяльності 
Тема 1. Сутність, еволюція, 
функції підприємницької 
діяльності та бізнесу 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 2. Розробка концепції 
бізнесу 

10 2 2   4 - - - - - - 

Тема 3. Підприємство як 
основна організаційна 
структура підприємницької 
діяльності 

14 4 4   6 - - - - - - 

Тема 4. Менеджмент у 
підприємництві 

10 2 2   6 - - - - - - 

Тема 5. Маркетинг у 
підприємницькій діяльності 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 6. Партнерські та 
договірні відносини в бізнесі  

10 2 4   6 - - - - - - 

Разом за ЗМ 1 60 14 16   30 - - - - - - 
Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Процес здійснення підприємницької 

діяльності 
Тема 7. Планування бізнесу 8 2 2   4       
Тема 8. Організація 
фінансового забезпечення 
бізнесу 

16 4 4   6 - - - - - - 

Тема 9. Оподаткування 
підприємництва 

10 2 2   6 - - - - - - 

Тема 10. Ризики та 
страхування у 
підприємницькій діяльності 

10 4 2   6 - - - - - - 

Тема 11. Управлінський 
консалтинг 

8 2 2   4 - - - - - - 

Тема 12. Контроль 
підприємницької діяльності 
фізичних осіб 

8 2 2   4 - - - - - - 

Разом за ЗМ 2 60 16 14   30 - - - - - - 
Модуль 3. ІНДЗ 

Усього годин  120 30 30   60 - - - - - - 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 
 

№ Назва завдання 
1 Методологія формування, оновлення потенціалу підприємства та його складових. 
2 Економічна свобода. Її сутність і роль у розвитку підприємництва. 
3 Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 
4 Джерела та методи фінансування підприємницької діяльності 
5 Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності 
6 Державне регулювання малого бізнесу 
7 Організація фінансової діяльності підприємств 
8 Відповідальність суб’єктів підприємницької  
9 Об’єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці 

10 Франчайзинг як основна форма організації бізнесу 
11 Розвиток комерційного підприємництва в Україні 



12 Формування державної політики розвитку підприємництва в Україні 
13 Інфраструктура ринку –важлива умова розвитку підприємництва 
14 Бізнес-інкубатори як фактор становлення сучасного бізнесу 
15 Ліцензування підприємницької діяльності 
16 Сучасні форми об’єднання підприємств 
17 Наслідки глобалізації в організації сучасного бізнесу 
18 Сутність фінансів суб’єктів підприємницької діяльності 
19 Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких структур 
20 Добросовісна і недобросовісна конкуренція –етичні питання бізнесу 
21 Державне регулювання малого бізнесу 
22 Роль та значення лізингу в підприємництві 
23 Етапи та методи прийняття управлінських рішень 
24 Бізнес-план як інструмент організації та розвитку підприємницької діяльності. 
25 Особливості та переваги ТОВ як організаційної форми ведення бізнесу 

 

6. Система контролю та оцінювання 
 

Види та форми контролю 
Поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей, доповідей та рефератів, розв’язуванні 

виробничих ситуацій а також написанні самостійних та контрольних робіт. 
Підсумковий контроль знань здійснюється у формі іспиту. 
Завданням іспиту є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 
сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни. 

Засоби оцінювання 
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 
- стандартизовані тести; 
- реферати;  
- есе; 
- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
- контрольні роботи; 
- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента. Поточний контроль 

здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять, самостійної роботи і має на меті 
перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Підсумковий контроль 
проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.  

Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни протягом 
семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах контролю і 40 балів – у 
процесі підсумкового виду контролю (іспиту).  

Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю. 
Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні елементи даного модуля. 
Максимальна кількість балів складає: за 1 змістовий модуль – 30; за 2 змістовий модуль – 30 балів. 

Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається іспит, виводиться із суми балів 
поточного контролю за модулями (до 60 балів) та модуля-контролю (іспиту) – до 40 балів. Якщо студент за 
власною ініціативою, бажанням, крім обов’язкових видів контролю (60 балів), виконує додаткові види 
роботи (реферати, ІНДЗ, розв’язання додаткових задач) при цьому набравши додатково не менше 40 балів, 
може отримати оцінку за іспит автоматично. 

Критерієм успішного проходження студентом підсумкового оцінювання може бути досягнення 
ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної 
дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв і 
трансформується в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS 
Оцінка (бали) Пояснення за розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре B (80-89) дуже добре 
C (70-79) добре 

Задовільно D (60-69) задовільно 
E (50-59) достатньо 

Незадовільно 
FX (35-49) (незадовільно)  

з можливістю повторного складання 

F (1-34) (незадовільно)  
з обов'язковим повторним курсом 

 
Студент, який не отримав позитивні оцінки за підсумками роботи над кожним модулем, вважається 

не атестованим та не допускається до складання іспиту. Допущеним до складання іспиту студент може 
бути лише у разі відпрацювання всього матеріалу, передбаченого навчальним планом у повному обсязі, або 
тієї частини навчального матеріалу, за який отримано незадовільну оцінку, або за яким він не атестований.  

Облік успішності за формами поточного контролю знань за двома модулями в межах академічних 
груп проводиться за такими видами роботи студента: 

• підготовка рефератів та ІНДЗ, 
• письмове визначення основних понять, 
• контрольні роботи, самостійні роботи. 

1. Порядок проведення іспиту 
З навчальної дисципліни «Підприємництво та власний бізнес» проводиться семестровий іспит. 

Студенти здають у формі тестування за комп’ютерами (40 тестів, вибраних програмою у довільному 
порядку) 

У 40 балів, що можливо отримати на іспиту, входять 40 теоретичних тестових питання (по 1 балів 
кожне). 

У випадку неповної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та бального 
оцінювання.  

2. Критерії оцінювання відповідей 
Оцінкою «А» оцінюється повна відповідь на запитання 35-40 тестів, правильно розв’язана 

виробнича ситуація та сформульовано висновки, що свідчить про вміння аналізувати матеріал та робити 
змістовне узагальнення. Відповідь повинна бути чіткою, логічною і послідовною. 

Відповідь оцінюється на «В» за умови правильної відповіді на 30-34 питання, є неточності у 
розв’язані виробничої ситуації. 

Відповідь оцінюється на «С» за умови правильної відповіді на 29-24 питання, є неточності у 
розв’язані виробничої ситуації.  

Якщо правильні відповіді на 18-23 тестів, але виявляється недостатнє розуміння матеріалу, є 
спроби розв’язання виробничої ситуації, виставляється оцінка «D». 

Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильних відповідей на 15-17 тестів та спроб розв’язати 
виробничу ситуацію. 

В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx». 
 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 
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7. Рекомендована література 
 

Основна література: 
 

1. Гой І.В., Смелянська Т.П. Підприємництво: навч. посіб. / І.В. Гой, Т.П. Смелянська. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2013. – 368 с.  

2. Кучеренко В.Р., Квач Я.П., Осипова М.М., Доброва Н.В. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, 
задач, тестів та ситуаційних завдань) / за ред. В.Р. Кучеренко // Навч. посіб. рекоменд. МОН України. – К: 
«Центр учбової літератури», 2010. – 176 с.  

3. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – 
К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с 

4. Мельников А.М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. А.М. Мельникова [А.М. 
Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк] – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 200 с. 

5. Педько А.Б. Основи підприємництва і бізнес-культури : навч. пос. / А.Б. Педько. – К.: «Центр навчальної 
літератури», 2019. – 168 с.  

6. Тягунова Н.М. Підприємництво і бізнес-культура: навч. посіб. / Н.М.Тягунова, О.А. Спориш. – К.: «Центр 
учбової  

Додаткова література: 

7. Балджи М.Д., Доброва Н.В., Однолько В.О., Осипова М.М. Торговельне підприємництво: навчальний 
посібник – Київ: Кондорвидавництво, 2017. – 112 с.  

8. Бондар М. І. Звітність підприємства: навч. посіб. / М. І. Бондар. – К.: ЦУЛ, 2015. – 570 с.  

9. Брэнсон Ричард Бизнес в стиле Virgin. Чему вас не научат в бизнесшколе. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2018. – 320 с.  

10. Васильців Т.Г., Кочмарик Я.Д., Блонська В.І., Лупак Р.П. Бізнеспланування : навч. пос. / Т.Г.Васильців, 
Я.Д. Кочмарик, В.І. Блонська, Р.П. Лупак. – К.: Знання, 2013. – 207.  

11. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К.: ЦУЛ, 
2014. – 264 с.  

12. Зовнішня торгівля України: ХХІ століття [Текст] : монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Н.О. 
Іксарова [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 600 с.  

13. Король С.Я. Соціальна відповідальність бізнесу : теорія та методологія обліку : монографія / С.Я. 
Король. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 416 с  

14. Краус К.М. Управління маркетингом малого бізнесу: концепції, домінанти розвитку : монографія. – К.: : 
Дивосвіт, 2013. – 164с.  

15. Крегул Ю.І. Безпека підприємницької діяльності в Україні : адміністративно-правовий аспект : 
монографія / Ю.І. Крегул, Р.О. Банк. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 240 с. 93  

16. Остервальдер Александер, Піньє Ів Створюємо бізнес-модель. Новаторські ідеї для всіх і кожного. – К.: 
Наш Формат, 2017. – 288 с.  

17. Петрович Й. М. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва: навч. посіб. / Й. М. Петрович. – 
К.: Ліра-К, 2015. – 256 с.  

18. Пурський О.І. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону : монографія / О.І. Пурський, О.А. 
Харченко, І.О. Мороз. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 180 с.  

19. Чан Кім В., Моборн Рене Стратегія Блакитного океану. Як створити безхмарний ринковий простір і 
позбутися конкуренції. – Х.: Клуб семейного досуга, 2018. – 384 с.  



20. Юрчишена Л. В. Планування підприємницької діяльності: [навч. посіб.] / Л. В. Юрчишена; Вінниц. 
фінанс.-екон. ун-т. – Вінниця: ВФЕУ, 2014. – 366 с. 

 Електронний ресурси: 

1.www.me.gov.ua – Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
2.www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України 
3.www.scnm.gov.ua – Державний комітет України у справах національностей та міграцій 
4.www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет статистики України 
5.www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень 
6.www.iweir.org.ua – Інститут світової економіки і міжнародних відносин 
7.www.igls.com.ua – Інститут глобальних стратегій 
8.www.ier.kiev.ua – Інститут економічних досліджень і політичних консультацій 
9.www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет 
10.www.bucoda.cv.ua − Офіційний сайт Чернівецької області. 
11.www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
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