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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 

          Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
1. Менеджмент 
2. Економіка підприємства 
3. Основи економічної безпеки 
4. Бізнес-планування 

 
          Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 

1. Оподаткування 
2. Фінанси 
3. Маркетинг 
4. Економічний аналіз 
5. Планування та організація діяльності підприємства 
6. Облік та аудит 

 
 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- сутність, роль та засади підприємницької діяльності, особливості окремих 

видів господарської діяльності, складові підприємницького середовища; 
- види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва; 
- технологію заснування власної справи та процедуру припинення 

діяльності суб'єкта підприємництва; 
- функціонування суб'єкта підприємницької діяльності в ринкових умовах 

господарювання; 
- психологічні та етичні аспекти підприємницької діяльності, форми 

взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності; 
вміти:  
- аналізувати підприємницьке середовище; 
- обґрунтовувати вибір організаційно-правової форми підприємництва, 
- складати установчі документи; 
- зареєструвати та організувати суб’єкт господарювання; 
- розраховувати потреби підприємства в основному та оборотному капіталі; 
- враховувати вимоги та обмеження законодавства щодо підприємницької 

діяльності; 
- розраховувати та розподіляти прибуток; 
- розробляти правила професійної етики. 

Володіти: 
1. Технологією заснування власної справи та процедуру припинення діяльності 

суб'єкта підприємництва. 
2. Формами взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності. 

 



 
3.Зміст робочої програми 

 
Змістовий модуль 1. Основи підприємництва 
Тема 1. Підприємництво як вид господарювання 
Тема 2. Галузі та види господарської діяльності 
Тема 3. Підприємницьке середовище 
Тема 4. Види підприємств та організаційно-правові форми підприємництва 
 
Змістовий модуль 2. Організація підприємницької діяльності.  
Тема 5. Організація підприємництва. 
Тема 6. Менеджмент у підприємництві. 
Тема 7. Психологія та етика підприємництва 
Тема 8. Форми взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької 

діяльності 
 

4. Список рекомендованої літератури 

Базова 
№ 
з/п 

Найменування 
методичних матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 

варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Мочерний, С. В..  
     Основи 
підприємницької 
діяльності: навч. посібник 
для вищих навч. закладів/ 
С. В. Мочерний, О. А. 
Устенко, С. і. Чеботар. - К.: 
Академiя, 2001. - 280 с. 

2001 1  ЧЗ  

2. Гінгстон, П..  
     Найкраща книжка про 
збут і маркетинг. 
Практичний порадник для 
малого бізнесу/ П. 
Гінгстон; Укр.-Амер. фонд 
"Сейбр - Світло". - Львів: 
Сейбр-Свiтло, 1995. - 206 с. 

1995 1  428745 / Г 11 - 
Н/Аб  

3. Економіка підприємства: 
навч. посібник/ А. В. 
Шегда [та інші]; за ред. д-
ра екон. наук, проф. А. В. 
Шегди. - К.: Знання, 2005. - 
432 с.. 

2005 2  445440 / Е 45 - 
Н/Аб  
445441 / Е 45 - 
Н/Аб  

4. Экономика предприятия: 
учеб. пособие для вузов/ В. 
М. Федоточкин [и др.]; под 
общ. ред. д. экон. н. Е. Л. 
Кантора. - Спб.; М.; Х.; 

2003 2  65.29я73 
Э 40  
454399 / Э 40 - 
Н/Аб  



№ 
з/п 

Найменування 
методичних матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 

варіанту 
бібл./каф. 

Код 

Минск: Питер, 2003. - 352 
с. 

5. Економіка підприємства 
та маркетинг (енергетичне 
виробництво): навч. 
посібник для студ. вищ. 
навч. закл./ Т. І. Лепейко 
[та ін.]; Укр. інж.-пед. 
акад.. - Х.: [б. в.], 2012. - 
178 с. 

2012 3  620.9:658(075.8) 
Е 45 
478110 / Е 45 - 
Н/Аб  
478111 / Е 45 - 
Н/Аб  
 

 
Допоміжна 

№ 
з/п 

Найменування методичних 
матеріалів 

Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1. Грузинов, В. П..  
Экономика предприятия 
(предпринимательская): 
учебник для вузов по экон. 
спец./ В. П. Грузинов. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Юнити, 
2002. - 796 с.:  

2002 1  65.29я73 
Г 90  

2. Шуляк, П. Н.  
Ценообразование: учеб.-практ. 
пособие/ П. Н. Шуляк; Рос. гос. 
социальный ун-т. - 11-е изд., 
перераб. и доп.. - М.: Дашков и 
К, 2007. - 196 с. 

2007 2  65.25я73 
Ш95 
455532 / Ш95 - 
Н/Аб  

3. Економіка підприємства: 
підручник для вищих навч. 
закладів/ О. В. Посилкіна [та 
інші]; за ред. проф. О. В. 
Посилкіної; Нац. фарм. ун-т. - 
Х.: Вид-во НФаУ "Золоті 
сторінки", 2006. - 488 с.: 

2006 1  65.29я73  
Е 45  

 
Інформаційні ресурси 

1. Державна регуляторна служба України − http://www.dkrp.gov.ua/ 

2. Проект «Власна справа» − http://biznes-info.com/index.php?page=main 

3. Бізнес-плани − http://melnicabiz.com.ua/index_business_plan.
html 

4. Огляди ринку, маркетинг  − http://www.ukrprod.kiev.ua/commerce/index.p
hp?view=1 

5. Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій 

− http://www.ier.com.ua/ua/institute/about_instit
ute 



6. Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері енергетики 

− www.nerc.gov.ua  

7. Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України 

− http://www.smida.gov.ua/ 

8. Міжнародний економічний рейтинг 
«Ліга кращих підприємств України 

− http://businessukraine.net/uk/company-search 

9. Газета «Бізнес» − http://www.business.ua/ 
10. Проект «Бізнес по-європейськи» − http://europa-torgivlia.org.ua/ 

 


