
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

"ОСНОВИ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА" 

Дисципліна циклу професійної та 

 практичної підготовки за вибором студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни є основні засади бізнесу та підприємництва в сучасних умовах як 

особливого виду економічної діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, 

новаторством, здатністю до ризику, вільному  прояву ініціативи і направлений на ефективну 

мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку). 

 

Мета навчальної дисципліни 

Сформувати у студентів комплекс знань з основ бізнесу та підприємництва; допомогти 

майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень. 

 

Основні завдання 

Вивчення суті та форм ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання, принципів 

вибору певного виду підприємницької діяльності, оволодіння новітніми управлінськими 

підходами та застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення бізнесу.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Навчальна дисципліна "Основи ведення сучасного бізнесу" вивчається після вивчення 

навчальних дисциплін "Вступ до спеціальності", "Політична економія", "Теорія та історія 

фінансової системи", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Фінанси" та передує вивченню 

дисциплін "Фінанси підприємств", "Гроші і кредит", "Бюджетна система", "Податкова система". 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: основи прогнозування напрямків розвитку та проблеми ведення бізнесу і 

здійснення підприємницької діяльності в контексті законодавчого та правового 

регулювання. 

у) вміти: 

  використовуючи знання, набуті в процесі вивчення проблем теорії і практики основ 

бізнесу та підприємництва, за допомогою додаткової літератури, статистичного та фактичного 

матеріалу, проаналізувати структуру та фактори складових суспільного виробництва.  

 використовуючи додаткову літературу, за допомогою набутих знань, визначати тенденції 

та особливості розвитку економічних систем. 

 використовуючи знання теорії і практики бізнесу та підприємництва, за допомогою 

додаткової літератури критично оцінювати пріоритети та особливості регулювання взаємодій 

економічних суб’єктів. 

  засновуючись на здобутих знаннях закономірностей розвитку бізнесу визначати 

пріоритетні напрямки інтеграції економічних суб’єктів в сучасну світогосподарську систему. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття сучасного бізнесу. Ринок і конкуренція в системі бізнесу  

Тема 2. Умови розвитку та принципи організації бізнесу в Україні 

Тема 3. Виробнича діяльність суб’єкта підприємництва  

Тема 4. Інноваційно-інвестиційна діяльність суб’єкта підприємництва  

Тема 5. Формування ціни пропозиції в ринкових умовах. Комерційна діяльність суб’єкта 

підприємництва. 

Тема 6. Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва 

Тема 7. Інформаційний бізнес  

Тема 8. Державне регулювання підприємництва – основний фактор впливу держави на економічні 

процеси 
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