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Консультації Очні консультації відповідно до графіку, затвердженого кафедрою економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності 

Онлайн-консультації, за попередньою домовленістю, в робочі дні з 9.00 до 15  в режимі онлайн-



конференцій 

  

2. АНОТАЦІЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ 

 

В курсі  "Основи підприємництва " розглядаються об'єктивні основи формування та розвитку підприємницької діяльності. В логічній 

послідовності викладаються найбільш важливі кроки майбутнього підприємця - віл появи та генерування підприємницької ідеї до формування 

стабільного, процвітаючого бізнесу. Матеріал адаптовано до умов господарювання сучасної України. 

 

 
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

2.   Метою вивчення дисципліни «Основи підприємництва» є формування системи базових знань із організації, функціонування та правового  

регулювання підприємницької діяльності, а відтак формування підприємницького мислення. 
 

Завдання  вивчення дисципліни: 

 

- з’ясувати місце дисципліни у навчальному процесі, розкрити її основну мету та визначити основні категорії підприємництва; 

– дати чітке уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва; 

– ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та його проблемами;  

– сформувати у студентів цілісне бачення проблем підприємницької  діяльності(підприємницькі ризики,  безпека  

підприємницької діяльності, психологічні аспекти підприємництва); 

– озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації власної справи; 

- оволодіння навичками оцінювання ефективності  підприємницької діяльності. 

 
4. ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ: 

 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає традиційні лекційні заняття із застосуванням інтерактивних методів навчання, поєднуючи із практичними 

роботами та передбачає виконання завдань самостійної роботи.  

Формат очний (offline / Face to face).   
Для заочної форми навчання: 



Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

Вимоги до знань  - В результаті вивчення дисципліни «Основи підприємництва» студент має отримати глибокі знання з управління власної 

справи. Вивчення дисципліни включає засвоєння теорії та практичну підготовку. Практична підготовка полягає у виконанні завдань, 

розв’язуванні  ситуаційних завдань. 

 

Вимоги до умінь - В результаті вивчення даного курсу студент має отримати навички самостійного творчого мислення, прийняття 

оптимальних бізнесових рішень, що забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію підприємницької діяльності, підвищення 

добробуту його працівників і власників. Актуальним та доцільним є формування у студентів умінь щодо використання наукової, методологічної 

та спеціальної літератури та документації з курсу «Основи підприємництва». 

 

 

 

набути соціальних навичок (soft-skills): 

 

 здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал, взаємодіяти в проектній діяльності; 

 можливість проводити власні наукові дослідження, оцінку та узагальнення по діагностиці власної діяльності, ресурсного забезпечення, 

конкурентів, ринку на високому рівні;  

 володіння навичками застосування аналітичного та методичного інструментарію для розуміння логіки прийняття господарських рішень 

різними суб'єктами організаційно-управлінської структури підприємства. 

 

6. ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ: 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 

практичні 14 



самостійна робота 48 

Підсумковий контроль (іспит)  30 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 120 

 

7. ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ: 

Рік викладання Семестр 
Курс (рік 

навчання) 

Нормативний\ вибірковий 

2021 1 1 вибіркова 

 

8. Пререквізити 
 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни "Основи підприємництва " значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріал 

таких дисциплін як: “Менеджмент”, “Основи економічних теорій”, “Соціально-психологічні аспекти в бізнесі” 

 

 

9. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та викладачами з приводу 
проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для 
комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 

10. Політика дисципліни 

 

При організації освітнього процесу в Центральукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних 

дисциплін вільного вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 

 
Академічна доброчесність:  



Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу академічної доброчесності» 

(http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0

%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD

%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf), який визначає цінності, якими керуються учасники університетської спільноти 

Центральноукраїнського національного технічного університету і встановлює етичні норми відносин в академічному середовищі. 

 
         Відвідування занять  

Здобувач вищої освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття за розкладом, не запізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для 

проходження дисципліни необхідно мати конспект і зошит практичних занять. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з 

літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда по темі. Без особистої 

присутності здобувача підсумковий контроль не проводиться. 

 

Поведінка на заняттях  
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання.  

11. Навчально - методична карта дисципліни 

 
Тема Форма 

діяльності 

(заняття)*лекція, 

самостійна, дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література, 

інформаційні ресурси 

Самостійна  

робота 

Завдання, 

год 

Тема 1. Природа бізнесу і його економічна 
основа. 

1.1.Потреба виникнення бізнесу. 

1.2.Родові ознаки бізнесу. 

1.3.Бізнес і діло. 

1.4.Стратегія і тактика бізнесу. 
 

Лекція, 

ситуаційні 

вправи 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

8,15,18 Аналітична робота із 

статтями, що входять в 

наукометричні бази 

Scopus, WoS за тематикою 

лекцій, їх реферування до 

1 сторінки кожна 

(4) 

кросфорд 

Тема 2. Економічна свобода і 

підприємництво. 

 

2.1. Економічна свобода – основна умова  

розвитку бізнесу. 

2.2.Рушійні сили бізнесу. 

самостійна 

робота 

Презентація, 

навчальний 

посібник 

8,9,15,23 

 

Кейс 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.pdf


2.3.Підприємництво як елемент бізнесу і тип 

господарювання 

2.4.Суб’єкти бізнесу. 

2.5.Підприємницький, споживчий, трудовий та 

 державний бізнес. 
 

Тема 3. Формування структур 

підприємницького бізнесу. 

 

3.1.Принципи та умови організації  

підприємницького бізнесу. 

3.2.Обмеження в здійсненні бізнесу. 

3.3.Підприємництво як організаційна структура 

 бізнесу. 

3.4.Основні форми бізнесу та їх класифікація. 

3.5.Малий бізнес. Партнерство. Корпоративне 

підприємництво. 

 
 

Лекція, 

дискусія 

Презентація

,навчальний 

посібник, 

методичні 

вказівки 

2,3,6,9,12,17,2

6 

Презентаційна робота із  

представлення гарних  

практик  організації 

підприємницького бізнесу. 

Опрацювання на 

вдосконалення 

підприємництва 

(1 good practice до 

кожного заняття) 

(8 год) 

Кейси 

Тема 4 Механізм створення бізнесу (власної 

справи) 

 

4.1.Ідея та види діяльності. 

4.2.Засновницькі документи та їх підготовка. 

4.3..Статутний фонд і його формування. 

4.4.Державна реєстрація. 

4.5.Припинення діяльності підприємств бізнесу. 
 

Лекція, 

дискусія 
Посібник, 

методичні 

вказівки, 

презентація 

1,2,3,4,7,9,10,

12,13,21, 24,27 
Презентаційна робота із:  

1) створення бізнесу 

(власної справи) 

2) обґрунтування 

можливостей та 

обмежень свого проекту; 

3) пояснення  суті  

ризиків; 

 (10 год). 

 

 

 

 

кейси 

Тема 5. Формування підприємницького 

капіталу 

 

5.1.Підприємницький капітал: сутність і 

складові елементи. 

Лекція, 

дискусія 
презентація 1,7,9,10,11,25 кейси 



5.2.Формування початкового (стартового) 

підприємницького капіталу. 

5.3.Джерела формування підприємницького 

капіталу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентаційна робота із:  

1) складання бізнес-

плану 

2) організації управління 

підприємством 

(10 год) 

 

 

 

Аналітична робота із 

статтями, що входять в 

наукометричні бази 

Scopus, WoS за тематикою 

Тема 6. Договірні взаємовідносини і 

партнерські зв’язки у підприємництві. 

 

6.1.Організація договірних взаємовідносин у 

бізнесі. 

6.2.Формування умов договору 

підприємцем. 

6.3.Партнерські зв’язки та організаційно-

правова форма. 

6.4.Напрямки і форми співробітництва 

партнерів. 

 
 

Лекція, 

дискусія 
Посібник, 

методичні 

вказівки, 

презентація 

1,8,11,15 кейси 

Тема 7. Організаційний менеджмент і 

планування підприємницької діяльності. 

 

7.1.Організація управління підприємством. 

7.2.Система планування підприємницької 

діяльності. 

7.3.Бізнес-план: сутність, призначення і 

методологія розробки. 

 
 

Лекція, 

дискусія 

Методичні 

вказівки, 

презентація 

11,13,14,15,16

,19,20,22,26,28 

кейси 

Тема 8 Страхування та управління 

ризиками в бізнесі 

8.1. Визначення ризику в бізнесі. 

Лекція, 

дискусія 

Презентація 

, методичні 

вказівки 

6,10,20,21 кейси 



8.2. Страхування від втрат в бізнесі. 

8.3. Страхування комерційних ризиків. 

8.4. Керування ризиками в бізнесі. 

 

лекцій, їх реферування до 

1 сторінки кожна 

(4 год) 

Тема 9. Організація інфраструктури 
бізнесу 

9.1. Елементи інфраструктури бізнесу 

9.2. Організація банківської інфраструктури 

бізнесу 

9.3. Біржова інфраструктура в бізнесі. 

9.4. Митна система в інфраструктурі бізнесу 

9.5. Податкова система в інфраструктурі 

бізнесу. 

9.6. Система арбітражу в інфраструктурі 

бізнесу. 

 

Лекція, 

дискусія 

Посібник, 

методичні 

вказівки, 

презентація 

1,12,15,17 

 

кейси 

Тема 10. Організація фінансового 

забезпечення бізнесу 

 

10.1. Організація фінансування бізнесу 

10.2. Організація фінансового 

обслуговування бізнесу 

10.3. Кредитування бізнесу 

 

Лекція, 

дискусія 

Посібник, 

методичні 

вказівки 

1,7,10,21,24, 

28 

Аналітична робота із 

статтями, що входять в 

наукометричні бази 

Scopus, WoS за тематикою 

лекцій, їх реферування до 

1 сторінки кожна 

(8 год.) 

кейси 

Тема 11. Аналітична оцінка ефективності 

підприємницької діяльності. 

 

11.1.Методичні основи аналітичної оцінки 

ефективності підприємництва. 

11..2.Формування і обчислення показників 

ефективності підприємницької діяльності. 

11.3.Визначення ефективності створення та 

Лекція, 

дискусія 

Посібник, 

методичні 

вказівки, 

1,7,9,20,24 

Опрацювання додаткової 

інформації по основам 

основи аналітичної оцінки 

ефективності 

підприємництва (4 год) 

кейси 

http://info-library.com/content/9188_Organizaciya_finansyvannya_biznesy.html


діяльності спільних виробничих 

підприємств. 

 

 

 

12. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ 

Загальна 

система 

оцінювання курсу 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з 

навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 50 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 50 балів. 

Вимоги до 

письмової роботи 

Впродовж семестру кожен магістрант має підготувати: 

- есе на запропоновану тему;  

- розрахунково-аналітичну роботу, що стосується розробки та впровадження системи стратегічного 

управління людськими ресурсами в керовану структуру підприємства або регіону,  спрямовану на ефективний 

розвиток;  

- кейс. 

Усі письмові роботи мають бути подані до початку заліково-екзаменаційної сесії. Відсутність письмових 

робіт не допустима. У разі дистанційного навчання, письмові роботи подаються на електронну пошту викладачеві. 

Усі письмові роботи перевіряються на антиплагіат.  

Умови 

допуску до 

підсумкового 

контролю 

Наявність усіх письмових робіт. 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:  

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Колоквіум за теоретичними темами 20 

Комплексне практичне індивідуальне завдання 30 

Залік (теми 1 - 8) – тести, завдання, кейси 50 



 Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 82-89 добре 

C 74-81 добре 

D 64-73 задовільно 

E 60-63 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 
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