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ЩО ВАРТО РОЗУМІТИ ПІД ПОНЯТТЯМ 

ВЛАСНА СПРАВА? 

 Власна справа – надпотужний чинник 

розвитку. Адже суб'єкти підприємництва є 

провідною ланкою сучасних економічних 

перетворень, які розвивають та займають 

різноманітні галузі економіки.  

 Без розуміння основ формування власної 

справи, особливостей оподаткування, аналізу 

витрат, оцінки інвестицій і прибутків неможливе 

подальше здійснення підприємницької діяльності 

та розвиток бізнесу.  



ЩО ДАСТЬ СТУДЕНТУ ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ? 

Бізнес тренінг «Власна 

справа» надасть можливість 

майбутнім фахівцям 

оволодіти основами 

створення та 

функціонування 

підприємництва. 

 



ЯКА МЕТА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ? 

  

 Формування знань і навичок студентів 

щодо організації підприємницької діяльності в 

Україні, отримання практичних навичок та 

вирішення актуальних питань, з якими може 

зіткнутися підприємець, у процесі 

започаткування та функціонування власної 

справи.  



ЯКА ТЕМАТИКА ПЕРЕДБАЧЕНА ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ? 

Тема 1. Підприємницька ідея та механізм її 

втілення. 

Сутність підприємницької ідеї. Методи генерації 

бізнес ідеї. Джерела та оцінка ідей. Кращі бізнес 

ідеї для малого бізнесу. 

 

 Тема 2. Види і форми 

підприємницької діяльності. 

Види підприємництва. 

Організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності. 

Об’єднання підприємств 



Тема 3. Технологія створення підприємницької 

діяльності. 

Оформлення засновницьких документів. Державна 

реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності 

Дозволи, необхідні для початку роботи.  

 

Тема 4. Фінансування 

підприємницької діяльності. 

Сучасний стан кредитування бізнесу 

в Україні. Джерела фінансових 

ресурсів підприємництва та процес 

інвестування. Управління 

фінансами суб’єктів 

підприємництва.  



Тема 5. Маркетинг у підприємницькій 

діяльності. 

Маркетинг та його цілі. Основні об'єкти маркетингу. 

Стимулювання реалізації товарів і послуг. 

Маркетингове середовище фірми.  

 
Тема 6. Оцінка інвестицій 

та прибутку 

підприємницької 

діяльності.  

Класифікація методів оцінки 

інвестиційних проектів. 

Метод визначення терміну 

окупності інвестицій. Метод 

визначення бухгалтерської 

рентабельності інвестицій. 



 

 

 Тема 8. Приватний підприємець – 

роботодавець. Реєстрації найманих 

працівників у фізичних осіб –підприємців. 

Особливості ведення кадрової документації. 

Порядок нарахувань та утримань із заробітної 

плати найманих працівників. 

Тема 7. Особливості 

оподаткування 

підприємницької 

діяльності в Україні. 

Загальна система 

оподаткування. Спрощена 

система оподаткування 



Тема 9. Страхування та управління ризиками 

підприємницької діяльності. 

Причини економічних ризиків. Сутність та основні 

види ризиків. Управління економічними ризиками. 

Страхування як інструмент економічного захисту 

підприємця.  

 

Тема 10. Особливості формування бізнес-

плану. 

Суть, функції та призначення бізнес-плану. 

Зміст та характеристика бізнес-плану. Прибуток як 

економічна категорія формування бізнес-плану. 



ДИСЦИПЛІНА БІЗНЕС ТРЕНІНГ  

«ВЛАСНА СПРАВА»  

ознайомить вас з основами організації 

підприємницької діяльності, із сутністю та 

обґрунтуванням кроків, що їх повинен зробити 

майбутній підприємець при започаткуванні власної 

справи.  


