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Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Вивчення дисципліни " Основи підприємництва та бізнес-

культури " дає можливість уявити як на практиці створюється 

бізнес, які фактори обумовлюють його ефективність, які риси 

притаманні підприємцям, як здійснюється обґрунтування 

бізнес-ідеї тощо. 

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, 

прослухавши такі навчальні дисципліни, як: «Економічна 

теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка». 

Анотація дисципліни  

 

Дисципліна " Основи підприємництва та бізнес-культури " – є 

вибірковою для студентів. Курс передбачає набуття 

студентами теоретичних і практичних знань з питань сутності 

та філософії підприємництва, розуміння логіки та схем 

підприємницької діяльності, типології підприємництва, 

дослідження середовища підприємницької діяльності, 

механізмів створення власної справи та складання бізнес-

плану, ролі партнерських та комунікаційних зв’язків і 

взаємодій та їх визначального впливу на розвиток суб’єктів 

підприємницької діяльності, оцінки та аналізу ефективності 

використання ресурсної бази підприємницьких структур, 

прогнозування ризиків та аналізу результативності 

підприємницької діяльності. 
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Мета Мета вивчення дисципліни " Основи підприємництва та 

бізнес-культури " є засвоєння основних категорій, що 

характеризують сутність підприємництва як особливого виду 

діяльності, певного стилю і типу поведінки, що визначає 

бізнес-культуру підприємства, сучасної форми 

господарювання комерційних структур в умовах ринкових 

відносин; набуття практичних вмінь комплексного сприйняття 

та вирішення проблем, що виникають у діяльності 

підприємницьких структур для створення сприятливого бізнес-

середовища та підвищення ефективності функціонування 

виробничо-господарських систем. 

Завдання Завдання вивчення дисципліни " Основи підприємництва та 

бізнес-культури " - формування у студентів наступні знання:  

-основні поняття сучасного підприємництва;  

− суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності роль держави 

в розвитку підприємницької діяльності;  

− сутність підприємницького середовища; 

 − історію розвитку підприємництва в Україні та світі;  

− організаційно-правові форми підприємницьких організацій;  

− етичні норми підприємницької діяльності;  

− сутність та основні принципи оподаткування 

підприємницької діяльності фізичних осіб 

 – підприємців та юридичних осіб в Україні; 

 – загальні принципи організації облікового процесу на 

підприємствах різних форм та видів діяльності; 

 – загальні принципи організації різних видів діяльності 

приватних підприємців та підприємств різних організаційно-

правових форм;  

Предметом навчальної дисципліни " Основи підприємництва 

та бізнес-культури "  є засвоєння теоретичних та практичних 

знань про процес підприємництва, набуття вмінь аналізувати 

проблеми та ситуації для їх оптимального розв’язання та 

набуття логічного підприємницького мислення для 

самостійних початкових дій у бізнесі..  

Загальні та фахові 

компетентності 

У процесі вивчення дисципліни " Основи підприємництва та 

бізнес-культури " у студентів формуються наступні 

компетентності: 

загальні системні компетентності: 

ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань.;  

ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень для 

їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів.  

ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та 

управління часом.  

ЗК 6. Здатність бути критичним та самокритичним.  
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ЗК 7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного 

застосування набутих знань в широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та повсякденному житті 

. фахові (спеціальні) компетентності: 

ФК 5. Здатність застосування знань права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання; 

ФК 6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень.  

ФК 11. Здатність здійснювати контроль дотримання 

нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 

системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів; 

ФК 12. Здатність підтримувати належний рівень економічних 

знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку; 

 ФК 13. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування; надавати консультації щодо формування 

обліково-аналітичної моделі управління підприємством та  

покращення фінансових показників його діяльності. 

 

Очікувані програмні 

результати  

навчальної 

дисципліни 

Програмні результати навчання з дисципліни " Основи 

підприємництва та бізнес-культури ": 

ПРН 1. Демонструвати базові знання та розуміння економічних 

категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних 

зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем.  

ПРН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств, установ, 

організацій.  

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики 

здійснення обліку та оподаткування діяльності підприємств, 

установ та організацій різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності.  

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з 

використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти 

організаційно-економічний механізм управління 

підприємством.  

ПРН 10. Визначати напрями підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю 

використання на рівні держави та підприємств різних 

організаційно-правових форм власності.  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „9” від „23” грудня 2020  р. 

Ф-ДК-РП1 

 

ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння його ринкового позиціонування. 

 ПРН 14. Демонструвати навички володіння 

загальнонауковими та        спеціальними методами дослідження 

економічних явищ і процесів на підприємстві. 

Основна тематика 

дисципліни 

Змістовий модуль 1.  

Основні види, форми та сутність підприємницької 

діяльності 

Тема 1. Місце підприємництва в суспільстві. 

Тема 2. Бізнес культура підприємницької діяльності. 

Тема 3. Основні види підприємницької діяльності. 

Тема 4. Зовнішнє та внутрішнє оточення підприємницької 

діяльності. 

Тема 5.Соціальна відповідальність підприємництва. 

Тема 6.Форми організації бізнесу. 

Змістовий модуль 2. 

Формування та проектування бізнес культури. 

Тема 7. Оснoвні етапи процесу створення суб’єкта пiдприєм-

ницької діяльності. 

Тема 8. Корпоративна культура сучасного підприємництва. 

Тема 9. Бiржова діяльність та бізнес-культура 

Тема 10. Бiзнес-планування в підприємницькій дiяльності. 

Тема 11. Осoбливості фoрмування бізнес-культури в зaрубі- 

жних країнах 

Тема 12. Проeктування бізнес-культури пiдприємництва 

Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу з навчальної дисципліни використовуються такі 

форми контролю знань: 

1. Поточний контроль (здійснюється протягом семестру під 

час проведення лекційних та практичних занять і оцінюється 

сумою набраних балів): усне опитування, самостійні, 

контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо; 

2. Поточний модульний контроль (проводиться після 

вивчення кожного змістового модуля з урахуванням поточного 

контролю): модульна контрольна робота; 

3. Підсумковий контроль: залік. 

Деталі критеріїв контролю та оцінювання результатів навчання 

розкрито в робочій програмі за посиланням: 

[http://okt.kmf.uz.ua/szamvitel/oktat-szamvitel/] 

Політика навчальної 

дисципліни 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем 

терміни. Роботи, що здаються з порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. Списування під час контрольних робіт та 

екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

http://okt.kmf.uz.ua/szamvitel/oktat-szamvitel/
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девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання 

на використані джерела. 

Політика щодо відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

вищим керівництвом). 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне 

та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

У процесі викладання дисципліни передбачено застосування 

таких основних методів навчання як:  

1) Лекція – це основна форма проведення занять, призначених 

для засвоєння теоретичного матеріалу; систематизований виклад 

певних наукових або науково-методичних відомостей, 

ілюстрованих при необхідності засобами наочності або 

демонстрацією за допомогою презентацій.  

2) Практичні заняття – навчальне заняття, під час якого студенти 

знайомляться з принципом дії та устроєм реальних об’єктів, 

виконують за певними методиками типові завдання. 

3) Самостійна робота студента - є основним способом 

оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від 

обов’язкових аудиторних занять. Мета виконання самостійної 

роботи – поглиблення, узагальнення і закріплення теоретичних 

знань і практичних умінь. 

Під час занять використовуються методи навчання за наступними 

видами: 

✓ пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-

рецептивний (лекція, дискусія);  

✓ наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

✓ репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних 

заняттях із використанням різноманітних практичних та 

ситуаційних завдань та форм самоконтролю); 

✓ робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, складання реферату);  

✓ відео метод у сполученні з новітніми інформаційними 

технологіями та комп’ютерними засобами навчання 

(мультимедійні засоби).  

А також використовуються метод проблемного викладання, 

частково-пошуковий метод, з нетрадиційних - активні методи 

навчання: ділові ігри та дискусійні методи. Також 

використовується метод аналізу конкретних ситуацій як 

нетрадиційний метод навчання, якому властиві: наявність 

складної задачі чи проблеми, формулювання викладачем 

контрольних запитань з даної проблеми, обговорення можливих 

варіантів її вирішення. 

Інструктивно-навчальний матеріал до дисципліни включає: 

1. Силабус навчальної дисципліни 

2. Нормативна програма 

3. Робоча програма 

4. Матеріали до лекцій 

5. Рекомендована література 

6. Презентаційний матеріал до лекцій 
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7.Методичні вказівки до практичних занять 

8. Методичні вказівки до самостійної роботи 

9. Методичні вказівки до контрольних робіт 

10.Перелік питань на залік. 
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