
  

 

       

 СИЛАБУС  

         

навчальної дисципліни 

«Організація та ведення бізнесу» 

 

Спеціальність 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

 

Освітньо-професійна програма 

Фінанси, банківська справа та страхування  
 

Освітньо-професійний 

ступінь 
 Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
 Вибіркова дисципліна 

Форма навчання  Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

        4 кредити /120 годин 

 

6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання  Українська 

Анотація 

дисципліни 

Курс спрямований на формування у студентів сукупності знань і 

навичок щодо: процесу підприємництва, аналізу проблем та ситуацій 

для їх оптимального розв’язання, набуття логічного підприємницького 

мислення для самостійних початкових дій у бізнесі, створення 

реального продукту і доведення його до потенційних споживачів, 

планування та формування бюджету бізнесу, організації 

підприємницької діяльності, бізнес-планування, організації розрахунків 

в бізнесі, принципів формування та використання виробничого 

потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, організації та ефективності 

виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання в 

сучасних умовах. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення дисципліни є вміння розробляти бізнес-проекти 

згідно вимог до структури та їх змісту. Оцінювати економічну 

ефективність проектів та визначати передумови їх реалізації. 

Обґрунтовувати доцільність використання бізнес-проектів як 

фінансово-економічного інструменту розвитку підприємництва. 

Організовувати підприємницьку діяльність. Організувати пошук 

інформації у процесі вивчення бізнес середовища та привабливості 

підприємницького клімату. Визначати ефективність бізнесу. 

Здійснювати державну реєстрацію діяльності суб’єкта господарювання 

з вибором раціональної організаційно-правової форми ведення бізнесу. 

Вміти формувати організаційну структуру бізнесу та планувати бізнес-

процеси на підприємстві. Визначати порядок взаємовідносин з 

контролюючими органами 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.  



  

Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію.  

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

 

 

 

 

 

 
 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 ПРН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу 

в професійних цілях.  

ПРН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності.  

ПРН6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.  

ПРН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати.  

ПРН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці.  

ПРН12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування 

підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

ПРН22. Вміти вирішувати професійні завдання на основі впровадження 

нових ідей у практичну діяльність.  

ПРН24. Вміти аргументовано відстоювати свої погляди і переконання в 

дискусіях, демонструвати навички лідерства та командної роботи. 

 

 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 

ЗК7. Здатність працювати в команді. ЗК8. Здатність виявляти ініціативу 

та підприємливість.  

ЗК10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

ЗК14. Здатність генерувати нові ідеї та впроваджувати їх. 

СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності.  

СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

 СК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур.  

СК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур.  

СК12. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та 

поведінкові 

Структура дисципліни 

РОЗДІЛ 1. Підприємницька діяльність. Пошук бізнес-ідей та 

механізм їх втілення. 

Тема 1: Загальна характеристика бізнесу та підприємництва.  

Тема 2: Типологія бізнесової та підприємницької діяльності.  

Тема 3: Форми організації підприємницької діяльності.  

Тема 4: Правове забезпечення підприємницької діяльності в Україні.  

Тема 5: Технологія створення власної справи  

Тема 6: Створення бізнес-моделей та розробка бізнес-плану. 



  

Тема 7: Установчі документи підприємства. Розробка та затвердження 

установчих документів  

Тема 8:  Порядок проведення державної реєстрації та припинення 

діяльності суб’єктів підприємництва. 

Тема 9: Дозвільна система та ліцензування підприємницької діяльності. 

Основні види підприємницької діяльності в Україні, що потребують 

обов’язкового ліцензування.  

Тема 10: Оподаткування підприємницьких структур. 

Тема 11: Франчайзинг у малому бізнесі. 

 

РОЗДІЛ 2. Управлінська діяльність у веденні бізнесу 

Тема 12: Особливості управління малим бізнесом.  

Тема 13: Управління людськими ресурсапми. Добір, адаптація і 

мотивація персоналу.   

Тема 14: Управління робочим часом і процесами руху персоналу. 

Тема 15: Підприємницький ризик.  

Тема 16: Підприємницький успіх, соціальна відповідальність та ділова 

етика бізнесу.   

Тема 17: Тіньова економіка в бізнесі та підприємництві.  

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Менеджмент», «Економічний та фінансовий аналіз», 

«Страхування», «Фінанси, грошовий обіг та кредит». 

     Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання  

та академічної 

доброчесності 

     Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про освіту») – «Викладання навчальної дисципліни 

ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ сукупності етичних 

принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та 

провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 

до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний 

плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

      За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. 

       Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1 1. Цивільний кодекс України. Редакція від 01.01.2016. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-

15/ed20160101. 

2 2. Господарський кодекс України. Редакція від 01.02.2020. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

3 3. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст]: підручник / І. М. 

Бойчик. – К. : Кондор, 2019. — 378 с. 

4 4. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємств України: стратегія 

та механізм зміцнення: Монографія. –Львів: Арал, 2018. – 384 с. 

5 5. Економічна теорія. Посібник для студентів неекономічних 

спеціальностей. / В.М. Лич, Б.Е. Головаш, та інші. –  Київ: КНУБА, 

2019. – 168 с. 



  

6 6. Захарчин Г.М. «Основи підприємництва». Навчальний посібник. / 

Г.М.  Захарчин –  К.: Знання, 2018. – 437 с. 

7 7. Кожушко Л. Ф. Основи менеджменту і маркетингу : навч. посіб. / Л. 

Ф. Кожушко, Т. О. Кузнецова, О. Ю. Судук. – Рівне : НУВГП, 2019. – 

291 с. 

8 8. Кузик С.П. Основи менеджменту і маркетингу: навчально-

методичний. / С.П. Кузик − Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана 

Франка, 2018. − 52 с. 

Додаткова: 

9 9. Лучко М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібн. / 

М.Р. Лучко, Н.Г. Мельник, С.В. Сисюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 

355 с. 

10 10. 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», 2018. – 200 с. 

11 11. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності. Навчальний 

посібник під грифом МОН. За загальною редакцією д.ек.н. доктора 

А.І.Мокія. / Мокій А.І., Головаш Б.Е. та ін.. –  Запоріжжя-Львів. ЗІЕІТ-

ЛІМ. - 2018. 499 р.  

12 12. Основи економічної теорії: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2018. – 448 с. 

Інформаційні    

ресурси 

1. http://rada.gov.ua/ - Офіційний веб-портал Верховної Ради України 

[Електронний ресурс].  

2. http://www.kmu.gov.ua - Кабінет міністрів України. Інформація про 

уряд України, органи влади, новини.  

3. http:www.me.gov.ua - Офіційна Інтернет-сторінка Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

[Електронний ресурс].  

4. www.vuzlib.net - Підручники, посібники, статті [Електронний 

ресурс] // Економіко-правова бібліотека.  – Режим доступу:  

5. www.nbuv.gov.ua - Національна бібліотека України ім. В.І. 

Вернадського.  

6. http://www.ukrstat.gov.ua/- Державна служба статистики України 

[Електронний ресурс].  

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Семінарські заняття  20 

Самостійна робота 66 

                                           ЗАЛІК 

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

 

Оцінка 
ЄКТС 

 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

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


  

Викладач(і) 

ІРИНА ВАСИЛІВНА ФЕДЬКО  

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: fedko.iryna@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

туризму,  іноземних мов 

          (назва комісії) 

Протокол № 6 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії ________Наталія СТОЛЯР  
                                                                                                      (підпис) 

 
 

 

                                                                                                      

 

 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

