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MIHICTEPCTBO ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра«Економіка, менеджмент та комерційна діяльність» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 
 

Назва курсу Основи підприємництва 

 

Тетяна ГРІНКА, 
кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності 
 

Контактний тел. +38(050)4869241 

E-mail: grti2012@gmail.com 

Обсяг та ознаки 

дисципліни 

Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 1. 

Форма контролю:залік. 

Загальна кількість кредитів–3, годин–90,  

ут.ч. лекції – 14     годин, практичні заняття –14 годин, 

самостійна робота – 62 годин. 

Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний 

(online). 

Мова викладання:українська/англійська.  

Рік викладання – 2022. 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 

розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; 

у режимі відео конференцій Zoom, через електронну 

пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити Особливі вимоги відсутні 
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1. Мета і завдання дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної 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. 
 

2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен  

знати: 

- теоретичні засади підприємництва;  

- типовий алгоритм бізнес-планування;  

- технологію заснування власної справи;  

- можливі варіанти підтримки розвитку підприємництва в Україні. 
вміти: 

- обґрунтувати вибір виду, сфери та організаційно правової форми 
підприємницької діяльності; 

- використовувати наукову, методологічну та спеціальну літературу 

та документацію при веденні власного бізнесу; 

- розробити бізнес-план та розраховувати показники оцінки його 

ефективності; 
- обчислити показники ефективності підприємницької діяльності. 
Набути соціальних навичок (soft-skills): 

- самостійного творчого мислення; 

- прийняття оптимальних бізнесових рішень, що забезпечують 

зростання прибутку та капіталу, стабілізацію підприємницької діяльності, 
підвищення добробуту його працівників і власників. 

- здійснення професійної комунікації; 
- взаємодії в бізнес-середовищі. 
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3. Політика курсу та академічна доброчесність 

 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 
порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі 
та адміністрація діють відповідно до Положення про організацію 

освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових 

навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану 

ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 
 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.Теоретичні засади підприємницької діяльності 

Тема1.Об'єктивні основи розвитку підприємництва в Україні. 
Тема2Механізм створення бізнесу (власної справи). 

Тема 3.Формування структур підприємницького бізнесу. 

Тема 4. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у 

підприємництві. 
Тема5.Організаційний менеджмент і планування підприємницької 

діяльності. 
Тема 6. Організація фінансового забезпечення бізнесу. 

Тема 7. Аналітична оцінка ефективності підприємницької діяльності. 
 

 

5. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний,підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю 

здобувачів, усне опитування ,письмовий контроль. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 

бальною шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, 

другий рубіжний контроль – 50 балів. 

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем 

вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, 

семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних 

завдань за стобальною та дворівневою («зараховано»,«незараховано») та 

шкалою ЄКТС результатів навчання. 
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6. Рекомендована література 

 

 

1.Господарський Кодекс України N21-22, ст.144 із змінами та 

доповненнями згідно No 2592-VI( 2592-17) від 07.10.2010//rada.gov.ua. 

2. Закон України "Про акціонерні товариства" документ 514-VI із змінами 

та доповненнями//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text. 

3. Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю", 2018, № 13, ст.69) 

//https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text. 

4. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань", 2003, № 31-32, ст.263) // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text. 

5. Кодекс України з процедур банкрутства. 2019, № 19, ст.74) //  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text 

6. Економіка підприємства : підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. 

Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ : Видавничий дім 

«Кондор», 2020. 700 с. 

7. Макаренко С.М., Олійник М.Н. «Бізнес-планування». Навчально-

методичний посібник для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» рівня 

вищої освіти« бакалавр».  Херсон: ТОВ«ВКФ«СТАР»ЛТД», 2017. – 224с.  

8. Мельников А.М. Основи організації бізнесу [Текст]: навч. посіб./ зазаг. 
ред. А.М.Мельникова  [А.М.Мельников, О.А.Коваленко, Н.Б.Пондяк  ]-К: 

"Центр учбової літератури", 2015.-200с. 

9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: 

Диалектика-Вильямс, 2019. 672 с. 

10. Основи бізнесу: навчальний посібник/ Доброва Н.В.,Осипова М.М. – 

Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с. 

11. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова М.М. – 

Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с.  

12. Основи економічної грамотності та підприємництва: навчальний 

посібник /Алєксєєва С. В., Базиль Л. О., Байдулін В. Б., Гриценок І. А., 

Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В. – Житомир: 

"Полісся", 2021. – 248 с. 

13. Основи підприємництва: Підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., 

Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. – Житомир : ЖДТУ, 

2019. – 492 с.  

14. Підприємництво [Текст] : підручник / С. В. Панченко, В. Л. Дикань, О. 

В. Шраменко [та ін.]. – Харків : УкрДУЗТ, 2018. – Ч. 1. Теоретичні основи 

організації підприємницької діяльності. – 241 с 
15. Створення  власного бізнесу [Електронний ресурс ]: навч. посібник / 

А. М. Колот, Г. О. Швиданенко, та ін. — К. КНЕУ, 2017. — 311с.  
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Допоміжна 
 

16. Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Квач Я.П., Осіпова М.М. Основи 

бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних 

завдань)Навч. посіб. / За ред. В. Р. Кучеренка.—К.: Центр учбової літератури, 

2018.—176 с. 

17. Основи бізнесу. Практичний курс: збірник вправ, задач, тестів та 

ситуаційних завдань : навчальний посібник / ред. В. Р. Кучеренко. Київ : 

Центр учбової літератури, 2019. 175 с.  

18. Самолюк Н. М. Інноваційне підприємництво: стан та песпективи 

розвитку в Україні / Н. М. Самолюк // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. 

праць. – Рівне : НУВГП, 2016.– Вип. 1(73). – С. 135-142. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4447 

 
 Інформаційні ресурси 

1.  http://zakon.rada.gov.ua.  

2. http://www.liga.kiev.ua 

3.  http://search.ligazakon.ua.  

4.  http://buhgalter911.com.  

5.  http://ua-info.biz/legal/basesi/ua 

6.  http://www.nbuv.gov.ua 

7.  http://www.nibu.factor.ua 

8.http://www.google.com.ua 

9.http://www.rada.gov.ua 

10.http://www.minfin.gov.ua 

11.http://www.ukrstat.gov.ua 

 

 

Розглянутоісхваленоназасіданнікафедри«Економіка, менеджмент та 

комерційна діяльність»,Протокол№ 1  від «15» серпня 2022р. 

 


