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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна «Створення власного бізнесу» є вибірковою та спрямована на
формування

у

майбутніх

спеціалістів

системи

знань

про

сутність,

значення,

функціонування та регулювання бізнесу в Україні.
Мета курсу: одержання студентами знань та умінь у сфері започаткування бізнесу,
реєстрація у державних органах, розуміння логіки та схем підприємницької діяльності,
типологія підприємств, дослідження середовища підприємницької діяльності, соціальної та
етичної відповідальності бізнесу, процес створення підприємства, аналіз власних
можливостей щодо кар’єри у бізнесі, вміння складати звітність власного бізнесу і
здійснювати розрахунки за податками.

СТРУКТУРА КУРСУ

Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

3/1

1. Загальні
відомості пробізнес

Ідентифікувати бізнес як інформаційну систему.
Визначати основні ознаки бізнесу. Вміти визначати
суб’єктів бізнесу та їх інтереси. Вміти застосовувати
формули бізнесу та складові підприємницького
бізнесу.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

2/2

2. Роль
підприємництва і
малого бізнесу в
Україні

Знати
умови
і
принципи
підприємницької
діяльності. Визначати зміст малого бізнесу. Мати
чітке уявлення про особливості розвитку малого
підприємництва.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

3/2

3. Правові аспекти
ведення бізнесу

Ідентифікувати підприємницький бізнес за змістом і
типами. Знати правове забезпечення розвитку
підприємництва на сучасному етапі. Мати чітке
уявлення про субʼєкти та об’єкти підприємницької
діяльності. Знати права, обов’язки і відповідальність
підприємця. Визначати основні розділи та зміст
статуту суб’єкта підприємницької діяльності –
юридичної особи.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

3/2

4.
Організаційні
аспекти створення
і ведення бізнесу

Досліджувати
особливості
розвитку
суб’єктів
підприємництва
в
Україні.
Ідентифікувати
організаційно-правові форми підприємництва. Вміти
здійснювати державну реєстрацію підприємницької
діяльності. Опанувати державну реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності – юридичних осіб і
фізичних осіб-підприємців. Вміти заповнювати
документи для державної реєстрації приватного
підприємця. Знати причини та процедура припинення
підприємницької діяльності, обмеження на ведення
підприємницької діяльності. Ідентифікувати основні
ознаки підприємства.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

3/2

5. Технологія
заснування власної
справи

Визначати основні етапи створення власної справи.
Вміти здійснювати вибір виду діяльності та розробку
комерційної ідеї. Знати перелік засновницьких
документів.
Вміти
шукати,
розробляти
та
впроваджувати нові підприємницькі ідеї.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

2/2

6. Бізнеспланування

Досліджувати основні положення бізнес-планування.
Вміти розробляти бізнес-план. Знати основні етапи
підготовки до складання бізнес-плану. Вміти
здійснювати дослідження ринку. Знати методи
прогнозування обсягів продаж.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

2/2

7. Вибір способу
входження у бізнес

Знати умови створення нового підприємства «з нуля»
та придбання діючого бізнесу. Володіти методикою
придбання франшизи. Вміти здійснювати прямий і
мережевий
маркетинг.
Володіти
методикою
маркетингового дослідження ринку. Вміти вести торги
за допомогою електронної комерції. Володіти
методикою діджіталізації бізнесу.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

2/1

8. Фінансування
підприємницької
діяльності

Визначати специфічні особливості підприємництва у
Тести, сфері надання кредитно-фінансових послуг.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

2/1

Організація аналізу
власного бізнесу

Вміти здійснювати аналіз власного бізнесу. Володіти
методикою аналізу господарської діяльності на малих
підприємствах. Володіти методикою аналізу витрат на
виробництво і калькулювання собівартості продукції.
Визначати витрати і доходи від господарської
діяльності. Визначати фінансовий результат від
господарської
діяльності.
Вміти
відображати
інформацію про господарські операції у фінансовій
звітності.

Тести,
питання для
обговорення,
ділові
ситуації

Знати види податків і обов’язкових зборів. Вміти
вести спрощену та загальну систему оподаткування та
звітності.
Знати
особливості
вибору
форми
оподаткування.

Презентація
дослідження,
підсумкове
тестування

2/2
10. Система
оподаткування
бізнесу
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ
Політика щодо дедлайнів і перескладання: Письмові роботи, надані з порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (- 15 балів). Перескладання модулів відбувається
з дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на
наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями (не більше 20
%). Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних робіт та
екзаменів заборонено. В процесі тестування дозволено використовувати лише статистичні дані.
Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання,
за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) визначається як середньозважена величина,
залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий
модуль 1

Заліковий модуль 2
(ректорська контрольна
робота)

Заліковий
модуль 3

30%

40%

30%

1. Усне опитування під час заняття
(6 тем по 5 балів = 30 балів)
(4 теми по 5 балів = 20 балів)
2. Модульна контрольна робота = 80 2. Модульна контрольна робота = 70 балів.
балів.

1. Усне опитування під час заняття

1.

Написання КПІЗ = 50 балів.
2. Тренінги = 20 балів
3. Захист КПІЗ = 30 балів

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:
За шкалою
університету
90-100
85-89
75-84
65-74
60-64

За національною
шкалою
відмінно
добре
добре
задовільно
задовільно

35-59

незадовільно

1-34

незадовільно

За шкалою
ECTS
A (відмінно)
B (дуже добре)
C (добре)
D (задовільно)
E (достатньо)
FX (незадовільно з можливістю
повторного складання)
F (незадовільно з обов’язковим
повторним курсом)

