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Опис навчальної дисципліни
формування у студентів системи теоретичних знань, вмінь та практичних навичок, що
забезпечують реалізацію всіх етапів підприємницького циклу
6 кредитів ЄКТС/180 годин (лекції – 32 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 108 год.)
Лекційні та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійного роботи, доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточні модульні
роботи
Підсумковий контроль: екзамен
Знання з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням), «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології»
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 використовувати базові знання з підприємництва
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (К01)
та торгівлі й уміння критичного мислення, аналізу та  здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях
синтезу в професійних цілях (ПР01)
(К02).
 застосовувати набуті знання для виявлення, поста-  навички використання інформаційних і комунікаційних техноновки та вирішення завдань за різних практичних
логіях (К05)
ситуацій в підприємницькій діяльності (ПР02)
 здатність до пошуку, оброблення та
 використовувати сучасні комп’ютерні і телекому-  аналізу інформації з різних джерел (К 06)
нікаційні технології обміну та розповсюдження про-  здатність виявляти ініціативу та підприємливість (К08)
фесійно спрямованої інформації в сфері торгівлі

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
(ПР04)
 здатність діяти відповідально та свідомо (К10)
 організовувати пошук, самостійний вибір, якісну
 критичне осмислення теоретичних засад підприємницької діяльобробку інформації у сфері торгівлі (ПР05).
ності (К13)
 демонструвати підприємливість в різних напрямах  здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
професійної діяльності та брати відповідальність за
відносин (К15)
результати (ПР07)
 здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підпри демонструвати здатність діяти соціально відпові- ємницьких структур (К16)
дально на основі етичних, культурних та наукових
 здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог норматицінностей та досягнень суспільства (ПР10)
вно-правових документів в сфері підприємництва(К18)
 демонструвати базові і структуровані знання в
 здатність визначати і виконувати професійні завдання з органісфері підприємництва для подальшого використання зації діяльності підприємницьких структур (К19)
на практиці (ПР11)
 здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків
 використовувати знання форм взаємодії суб’єктів і результатів діяльності у сфері підприємництва з урахуванням
ринкових відносин для забезпечення діяльності підп- ризиків (К22)
риємницьких структур (ПР13)
 вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій діяльності (ПР14)
 знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких структур та забезпечувати його на
практиці (ПР16)
 вміти вирішувати професійні завдання з організації
діяльності підприємницьких структур і розв’язувати
проблеми в кризових ситуаціях з урахуванням внутрішніх і зовнішніх впливів (ПР17)
 знати основи бізнес-планування, оцінювання
кон’юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків (ПР20)
Програмні результати навчання

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 1. Теоретичні основи курсу

Назва теми

Види робіт

Тема 1. Предмет, зміст та
завдання навчальної дисципліни «Організація бізнесу». Основні елементи бізнесу. Значення, принципи і
сутність підприємництва.
Тема
2.
Соціальноекономічні аспекти розвитку підприємництва. Генезис
бізнесу та його економічна
основа.
Тема
3.
Соціальнопсихологічний
портрет
підприємця.

Відвідування занять; виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Підготувати реферати на теми «Роль підприємництва в економіці України», «Формування підприємницького мислення».

Підготувати презентації на теми «Ринкова економіка як база розвитку підприємництва»,
«Державна підтримка розвитку підприємництва
в Україні», «Механізм регулювання торговельного бізнесу».
Відвідування занять; виконання Підготувати презентації на теми: «Автобіографінавчальних завдань; завдання чні твори видатних підприємців світу», «Підприсамостійної роботи; тестування
ємництво в сучасній літературі України», «Соціологічні дослідження розвитку підприємництва»,
«Етичні аспекти сучасного підприємництва».
Тема 4. Походження і сві- Відвідування занять; виконання Підготувати презентації на теми: «Становлення
това історія підприємницт- навчальних завдань; завдання підприємництва у країнах Західної Європи» (на
ва, сучасні тенденції розви- самостійної роботи; тестування; прикладі конкретної країни), «Піднесення та
тку підприємницьких стру- поточна модульна робота
занепад підприємництва в радянський період»,
ктур.
«Зародження та розвиток підприємництва в
Україні».
Відвідування занять; виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Назва теми
Тема 5. Підприємництво як
процес.
Тема 6. Сучасні організаційні форми підприємництва.
Тема 7. Створення бізнесмоделей та розробка бізнесплану.
Тема 8. Порядок проведення державної реєстрації та
припинення
діяльності
суб’єктів підприємництва.
Тема 9. Дозвільна система
та ліцензування підприємницької діяльності.
Тема 10. Оподаткування
підприємницьких структур.
Тема
11.
Особливості
управління малим бізнесом.
Тема 12. Франчайзинг у
малому бізнесі.

Завдання самостійної роботи у розрізі
тем
Модуль 2. Організація підприємницької діяльності
Відвідування занять; виконання Підготувати презентації на теми: «Схема підпринавчальних завдань; завдання ємницької діяльності», «Діловий цикл процесу
самостійної роботи; тестування
підприємництва».
Види робіт

Підготувати реферати на теми «Основні форми
підприємницької діяльності», «Складні підприємницькі формування», «Спільні підприємства як
форма міжнародного підприємництва».
Підготувати презентації на теми «Використання
Відвідування занять; виконання
шаблону для розробки бізнес-моделі в різних
навчальних завдань; завдання
сферах діяльності», «Бізнес-плани для торговесамостійної роботи; тестування
льно-посередницької фірми», «Бізнес-плани для
виробничих підприємств».
Підготувати реферати на теми «Підготовка
Відвідування занять; виконання
установчих документів», «Зміст статуту як устанавчальних завдань; завдання
новчого документу». «Зміст установчого догосамостійної роботи; тестування
вору».
Підготувати презентації на теми «Основні види
Відвідування занять; виконання
дозвільних документів в підприємництві», «Оснавчальних завдань; завдання
новні проблеми, пов’язані з отриманням дозвісамостійної роботи; тестування
льних документів».
Підготувати презентації на теми «Спрощена сиВідвідування занять; виконання
стема оподаткування для малого бізнесу»,
навчальних завдань; завдання
«Вплив податкової системи на регулювання підсамостійної роботи; тестування
приємницького процесу».
Підготувати презентації на теми «Особливості
Відвідування занять; виконання
діяльності консалтингових і аудиторських комнавчальних завдань; завдання
паній», «Організаційна структура управління
самостійної роботи; тестування
фірмою».
Відвідування занять; виконання Підготувати презентації на теми «Форми розвинавчальних завдань; завдання тку франчайзингу», «Особливості укладання
самостійної роботи; тестування; договору концесії».
Відвідування занять; виконання
навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

поточна модульна робота
Інформаційні джерела
Основи організації бізнесу : навч. посібник / А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк. – Київ : Центр учб.
л-ри, 2013. – 200 с.
2. Основи бізнесу та підприємницької діяльності : конспект лекцій / Г.А. Синицина, О.Д. Рачкован. – Харків :
ХДУХТ, 2019. – 93 с.
3. Основи підприємництва: Підручник / [ Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська К.О., та ін.] ; під заг. ред. Н.В.
Валінкевич. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 493 с.
4. Створення власного бізнесу: навч. посібник / А. М. Колот, Г. О. Швиданенко, та ін. — К. : КНЕУ, 2017.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. Режим доступу: Господарський кодекс України | від 16.01.2003 №
436-IV (rada.gov.ua)
6. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI . Режим доступу: Про акціонерні товариства
| від 17.09.2008 № 514-VI (rada.gov.ua)
7. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 № 1576-XII . Режим доступу: Про господарські товариства | від 19.09.1991 № 1576-XII (rada.gov.ua)
8. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань"
від 15.05.2003 № 755-IV. Режим доступу: Про державну реєстрацію юриди... | від 15.05.2003 № 755-IV
(rada.gov.ua)
9. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 № 222-VIII. Режим доступу: Про
ліцензування видів госп... | від 02.03.2015 № 222-VIII (rada.gov.ua)
10. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-IV. Режим доступу: Про дозвільну систему у сфер... | від 06.09.2005 № 2806-IV (rada.gov.ua)
11. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII. Режим доступу: Про товариства з обмеженою... | від 06.02.2018 № 2275-VIII (rada.gov.ua)
1.

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни «Організація бізнесу» - дистанційний курс «Організація бізнесу», який розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного навчання ПУЕТ (https://el.puet.edu.ua/).






Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання та екзамен
Максимальна кіВиди робіт
лькість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 бали); виконання навчальних завдань (4 бали); за30
вдання самостійної роботи (4 бали); тестування (8 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 5-12): відвідування занять (4 бали); виконання навчальних завдань (4 бали); за30
вдання самостійної роботи (4 бали); тестування (12 балів); поточна модульна робота (6 балів)
Екзамен
40
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за шкаОцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
лою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням навча0-34
F
льної дисципліни

