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ECTS, 

національна 

(4-бальна) 

Тип дисципліни – нормативна. 

Викладач – Косенюк Григорій Володимирович, кандидат технічних наук, 

доцент. 

Мова вивчення – українська. 

Форми організації освітнього процесу – лекції, практичні заняття, 

самостійна робота, індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

Заплановані результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-

професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- сутність підприємництва;  

- основи виникнення і розвитку підприємництва;  

- механізм втілення підприємницької ідеї;  

- технологію заснування власної справи;  

- організацію бізнесу;  

- рушійні сили, умови та принципи підприємницької діяльності;  

- закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників;  

- сутність, форми та методи конкурентної боротьби; 

- сутність і структуру економічної власності; 

- сутність маркетингової діяльності на підприємстві;  

- сутність і структура витрат виробництва;  

- якість товарів та їх доведення до споживачів;  

- економічні ризики в підприємницькій діяльності;  

- основи бізнес-планування;  

- міжнародні економічні відносини і міжнародне підприємництво;  

- державне регулювання підприємництва. 

вміти: 



 

 

- визначати та класифікувати фактори середовища підприємництва; 

- проводити аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність;  

- визначати ціни товару різними методами;  

- проводити факторний аналіз впливу ціни й обсягу реалізації на розмір 

виручки від реалізації продукції, товарів та послуг;  

- визначати та розподіляти прибуток від підприємницької діяльності;  

- визначати ризики в діяльності підприємства методом експертних оцінок;  

- визначати вплив основних економічних методів державного 

регулювання на стан підприємницької діяльності. 

мати уявлення про:  

- концептуальні основи системного управління організаціями, аналіз 

внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних 

управлінських рішень; 

- теоретико-методичні засади підприємницької діяльності, зокрема про 

закони функціонування ринку і поведінки товаровиробників, сутність 

конкуренції, форми та методи конкурентної боротьби. 

Компетентності студента: 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

 здатність адаптувати діяльність організації до вимог і умов споживача; 

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 здатність до ефективних комунікаційних взаємодій, в тому числі, 

засобами інформаційних технологій; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні, 

соціальні події та явища; 

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 здатність працювати в як автономно, так і в команді; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 здатність створювати соціально-економічні відносини між членами 

трудового колективу на правовій основі та демократичних принципах 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

 прийняття рішень і вибір стратегії діяльності з урахуванням 

загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих, 

особистих інтересів. 

Змістові модулі (перелік тем): 

 



 

 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості сучасного ринку як 

бізнес-середовища 

 

ТЕМА 1.1. Природа бізнесу та його економічна основа 

ТЕМА 1.2. Ринок в системі бізнесу 

ТЕМА 1.3. Конкуренція в системі бізнесу 

ТЕМА 1.4. Умови розвитку та принципи організації бізнесу в Україні 

 

Змістовий модуль 2. Діяльність фірми в умовах ринкової 

економіки. 

ТЕМА 2.1. Виробнича діяльність фірми 

ТЕМА 2.2. Інноваційно-інвестиційна діяльність фірми 

ТЕМА 2.3. Комерційна діяльність фірми 

ТЕМА 2.4. Фінансова діяльність підприємства 

ТЕМА 2.5. Інформаційний бізнес 

 

Змістовий модуль 3. Державне регулювання підприємницької 

діяльності. 

ТЕМА 3.1. Державне регулювання підприємницької діяльності як фактор 

впливу держави на економічні процеси 
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