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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: навчальна дисципліна “Основи бізнесу” є обов’язковою 

складовою навчального плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє 

підготовці фахівців у сфері підприємництва та торгівлі. Ця дисципліна, як наукова, носить 

інтегративний характер і перебуває на стику деяких самостійних дисциплін, включаючи 

економічні, правові, й специфічні галузі знань, оскільки базується на попередніх знаннях із 

фундаментальних дисциплін. Студенти отримують теоретичні знання і практичні навички 

вироблення основоположних орієнтирів у підприємницькій діяльності, на набуття вмінь 

аналізувати ринкову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах 

конкуренції та непередбачуваності очікуваних наслідків. Завершується вивчення 

дисципліни формуванням цілісного уявлення стосовно розвитку бізнесу в Україні. 

Зміст дисципліни “Основи бізнесу” розроблено на основі відповідних положень 

щодо підготовки фахівців, норм та традицій вищої університетської освіти, а також 

профілю освітньо-професійної програми. 

Пререквізити: “Економічна теорія”, “Безпека життєдіяльності та охорона праці” 

“Торговельне підприємництво”, “Організація торгівлі”, “Мерчендайзинг”. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу студентів. Під час сесії формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

 

 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course


 

Кількість кредитів 
Загальна 

кількість годин 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної 

роботи студента 

4 120 4 4 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності 
Загальна кількість годин 

2 семестр 

Лекції 30 

Практичні заняття 30 

Самостійна робота 60 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до 

освітньо-професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 
ЗК1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати 

отримані знання в практичних 

ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК4. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  

ЗК5. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК6. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК7. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

ЗК9. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища.  

ЗК10. Здатність діяти відповідально 

та свідомо.  

ЗК11. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

ФК1. Критичне осмислення теоретичних засад 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

ФК2. Здатність обирати та використовувати відповідні 

методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо 

створення, функціонування підприємницьких, торговельних 

і біржових структур.  

ФК3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин.  

ФК4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур.  

ФК5. Здатність визначати та оцінювати характеристики 

товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності.  

ФК6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням 

вимог нормативно-правових документів у сфері 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності.  

ФК7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання 

з організації діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур.  

ФК8. Здатність застосовувати основи обліку та 

оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій 

діяльності.  

ФК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної 

діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 

структур.  

ФК10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання 

кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 



 

ЗК12. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 
− ПРН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. 
− ПРН2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 

практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржової діяльності. 
− ПРН5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел 

для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. 
− ПРН7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати. 
− ПРН11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 
− ПРН14. Вміння застосовувати інноваційні підходи в підприємництві, торгівлі та біржовій 

діяльності. 
− ПРН16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур і застосовувати його на практиці. 
− ПРН17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з 
урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

− ПРН20. Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ризиків та 
результатів діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з 
урахуванням ризиків. 



 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу 
Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оціню-

вання 

роботи, 

бали 

Тиждень 

семестру 
Дата 

Кіль-

кість 

годин 

4 семестр 

Тема 1. Система бізнесу в умовах 

ринкової економіки 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

Рекомендовані джерела: 14, 15, 16, 

17 

Завдання для СРС: 

1. Підприємницький бізнес. 

2. Споживчий бізнес. 

3. Державний бізнес. 

4. Трудовий бізнес. 

5. Етапи та тенденції становлення 

системи бізнесу в Україні. 

1-ий 
 (за тимчасовим 

розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

2-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

6 

1-ий – 2-

ий 
 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 2. Підприємництво як 

елемент системи бізнесу 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

1-ий 
 (за тимчасовим 

розкладом) 
2 лекція 

Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

2-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

3-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

2 



 

Рекомендовані джерела: 1, 11, 14, 

15, 16, 17 

Завдання для СРС: 

1. Роль підприємництва у розвитку 

економіки.  

2. Загальнодержавні та регіональні 

пріоритети підприємництва. 

3. Умови розвитку підприємництва. 

4. Права та обов’язки суб’єктів 

підприємництва. 

4-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

4 

2-ий – 4-

ий 
(за розкладом) 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 3. Державне регулювання 

бізнесу 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК10. 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 5, 11 

Завдання для СРС: 

1. Роль держави в суспільстві. 

2. Економічна діяльність держави.  

3.Державний сектор в економіці 

країни. 

3-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

4-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

3-ий – 4-

ий 
(за розкладом) 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, складання 

реферату, вирішення завдань 

1 

Тема 4. Організаційні форми 

бізнесу в Україні 

 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК3, ЗК5, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК10. 

 

Результати навчання: ПРН1, 

5-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

6-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

5-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

2 



 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 7, 14, 

15, 16, 17 

 

Завдання для СРС: 

1. Форми організації бізнесу.  

2. Індивідуальне, партнерське, 

корпоративне підприємництво. 

3. Переваги і недоліки форм 

організації бізнесу. 

4. Спрощена система оподаткування 

і обліку. 

6-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

5-тий – 

6-тий 
 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

завдань 

1 

Теми 1-4 6-ий  (поза розкладом) 2 
Контроль-

на робота 1 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
18 

Тема 5. Технологія 

започаткування власної справи 

 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ФК1, ФК2, 

ФК7, ФК10. 

 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 4, 

10, 11, 14, 15, 16, 17 

 

7-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

8-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

7-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

2 

8-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 



 

Завдання для СРС: 

1. Зміст підприємницької ідеї.  

2. Пошук сфери підприємницької 

діяльності.  

3. Способи організації власного 

бізнесу. 

4. Засновницькі документи 

юридичних осіб та порядок 

формування статутного фонду. 

5. Порядок отримання дозволів на 

початок роботи. 

9-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

2 

10-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

7-тий – 

10-тий 
 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

завдань 

1 

Тема 6. Обґрунтування 

підприємницького проекту 

 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ФК1, ФК2, 

ФК7, ФК10. 

 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

 

Рекомендовані джерела: 14, 15, 16, 

17 

 

Завдання для СРС: 

9-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

10-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

11-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

2 

12-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

13-ий  (за розкладом) 2 практичне Тестування, навчальна 1 



 

1. Необхідність розробки бізнес-

плану. 

2. Етапи розробки бізнес-плану.  

3. Джерела інформації для розробки 

бізнес-плану.  

4. Зміст окремих розділів бізнес-

плану. 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

14-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

1 

15-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

2 

9-тий – 

15-тий 
 7 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

завдань 

1 

Тема 7. Конкуренція та 

конкурентна стратегія бізнесу 

 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК7, ФК10. 

 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 14, 

15, 16, 17 

11-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

16-ий  (за розкладом) 2 практичне 

Тестування, навчальна 

дискусія, обговорення і 

виконання ситуаційного 

завдання 

6 

11-тий – 

16-тий 
 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

1 



 

 

Завдання для СРС: 

1.  Основні функції конкуренції. 

2. Характерні риси сучасної 

конкуренції.  

3. Чинники, які впливають на 

конкурентну ситуацію. 

4. Конкурентна стратегія 

підприємницьких структур. 

5. Конкурентоспроможність 

бізнесу. Методи оцінки 

конкурентоспроможності. 

Тема 8. Ризик в бізнесі 

 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК7, ФК10. 

 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

 

Рекомендовані джерела: 1, 3 – 8, 9, 

12, 15, 17, 18, 21; 24, 25 

 

Завдання для СРС: 

1. Ризик як атрибут 

підприємництва.  

2. Показники оцінки ризику в 

бізнесі. Зони ризику. 

3. Заходи щодо запобігання 

виникненню ризикованих ситуацій і 

12-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

13-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
0,5 

12-ий – 

13-ий 
 6 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, вирішення 

завдань 

1 



 

зменшення величини втрат в 

бізнесі. 

Тема. 9. Банкрутство суб’єктів 

господарювання 

 

Формування компетентностей: 

ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК7, ФК1, ФК2, 

ФК7, ФК10. 

 

Результати навчання: ПРН1, 

ПРН2, ПРН5, ПРН7, ПРН11, 

ПРН14, ПРН16, ПРН17, ПРН20. 

 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 6, 14, 

15, 16, 17 

 

Завдання для СРС: 

1. Механізм банкрутства.  

2. Розпорядження майном 

боржника.  

3. Мирова угода.  

4. Санація як механізм відновлення 

платоспроможності боржника.  

5. Порядок ліквідації збанкрутілого 

підприємства. 

6. Особливості застосування 

процедури банкрутства до громадян 

– суб’єктів господарської 

14-ий  (за розкладом) 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

14-ий – 

16-ий 
18.04.20 – 22.04.20 6 самостійна 

Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

вирішення завдань 

1 



 

діяльності. 

Теми 5-9 16-ий  (поза розкладом) - 
Контроль-

на робота 2 

Письмова робота рубіжного 

контролю 
18 

ІНДЗ 15-16-ий  (поза розкладом) - 
Навчальна 

дискусія 

Усне опитування та 

обговорення тематики 
14 



 

Інформація про ІНДЗ 
Серед форм самостійної роботи здобувачів освіти передбачено виконання есе. 

Есе, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою програми дисципліни 

“Основи бізнесу”. Написання есе є важливою формою самостійної навчальної діяльності 

студентів 

Есе зазвичай пишеться в процесі вивчення однієї із важливих навчальних проблем 

курсу. Мета есе – показати, як студент осмислює обрану проблематика. Серед додаткових 

цілій є: формування навичок самостійної навчально-дослідної роботи, опанування 

методики аналізу, узагальнення, осмислення інформації та перевірка знань здобувачів 

освіти. Реалізація цілей втілюється в життя шляхом поступового вирішення таких завдань: 

- вивчення літератури з певного питання; 

- вивчення інформації, яка міститься в літературі або в Інтернет-ресурсах; 

- збирання та узагальнення матеріалу; 

- складання плану есе; 

- написання есе; 

- оформлення есе. 

Ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та 

реферуванні літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного 

закріплення навчального матеріалу та контролю набутих знань і навичок. 

Виклад матеріалу в есе повинен мати практичну спрямованість та орієнтованість на 

аналіз практики, здобуття та систематизацію знань. При написанні есе слід не лише 

опрацьовувати матеріал з обраної теми, але й, продемонструвавши творчий підхід, зробити 

спробу узагальнити отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що 

досліджується. В есе подається первинне осмислення й узагальнення певного обсягу 

інформації, яка накопичена вченими й викладена в літературі. 

Обсяг зібраних і систематизованих матеріалів повинен становити 10-12 друкованих 

аркушів формату А4 за умови використання комп’ютерної техніки (вимоги щодо 

оформлення тексту: використання текстового редактора Word, шрифт – Times New Roman, 

комп’ютерний набір – кегель 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: зверху і знизу – по 20 

мм, справа – 30 мм, зліва – 10 мм).  

 

Тематика есе: 

1. Оцінка ризику в бізнесі. 

2. Конкурентна стратегія фірми та особливості її розробки. 

3. Сучасні методи конкуренції в бізнесі. 

4. Інфраструктурне забезпечення бізнесу в Україні. 

5. Джерела інформації та правила розробки бізнес-плану. 

6. Ліцензування підприємницької діяльності. 

7. Патентування господарської діяльності. 

8. Засновницькі документи юридичних осіб. 

9. Виробничі кооперативи в організаційній структурі підприємництва. 

10. Господарські товариства та їх загальна характеристика. 

11. Об’єднання підприємств в організаційній структурі підприємництва. 

12. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 

13. Особливості бізнесу громадян – суб’єктів підприємництва. 

14. Державна підтримка бізнесу в Україні. 

15. Форми і методи державного регулювання бізнесу. 



 

16. Державний бізнес та його характерні риси. 

17. Етапи та тенденції становлення системи бізнесу в Україні. 

18. Організаційні форми приватного підприємництва. 

19. Світовий ринок і основні тенденції розвитку міжнародного бізнесу. 

20. Спільне підприємництво як шлях інтеграції України у світове 

співтовариство. 

21. Досвід організації малого бізнесу в розвинених країнах світу. 

22. Особливості організаційних форм бізнесу за кордоном. 

23. Засади організації підприємницького бізнесу. 

24. Роль малого бізнесу в ринковій економіці. 

25. Моделі стратегічних досліджень діяльності бізнес-структур. 

26. Інформаційне забезпечення бізнесу. 

27. Санація боржника в процедурі банкрутства. 

28. Мирова угода в процедурі банкрутства. 

29. Безпека підприємницької діяльності. 

30. Етика бізнесу. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Комп’ютери, мультимедійний проектор, ноутбук ASUS, мобільний пристрій 

(телефон, планшет) з підключенням до Інтернет екран проекційний, дошка аудиторна, 

трибуна, програмне забезпечення (текстовий редактор Word, табличний процесор MS 

Excel, презентаційна система Power Point, редактор Web-сторінок Front Page, браузер 

Internet Explorer, Adobe Reader 9 Outlook Express, Win RAR, та ін.) для: 

- комунікації та опитувань; 

- виконання домашніх завдань; 

- виконання завдань самостійної роботи; 

- проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий контроль); 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Господарський кодекс України : прийнятий Верховною Радою України від 

16.01.2003 № 436-IV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page. 

2. Цивільний кодекс України. Офіційний текст. – К. : Кондор, 2004. – 395 с. 

3. Податковий кодекс України : прийнятий Верховною Радою України від 

02.12.2010 № 2755-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

4. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 року №755-ІV : [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/755-15. 

5. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні : Закон України від 22. 03. 2012 № 4618-VI : [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. 

6. Закон України. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом // Відомості Верховної ради України. – 1999. - №42-43. С. 378. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page
http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17
http://zakon.rada.gov.ua/go/4618-17


 

7. Закон України. Про господарські товариства. - К.,1991. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу :  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

8. Закон України. Про зовнішньоекономічну діяльність // Збірник законодавства з 

підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2000. – Ст. 865-

887. 

9. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560-ХІІ: [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12. 

10. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02. 03. 

2015 року № 222-VIII : [Електронний ресурс] / Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19. 

11. Закон України. Про підприємництво. - К., 1991. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12. 

12. Закон України. Про режим іноземного інвестування // Збірник законодавства з 

підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, 2000. – С. 961-

965. 

13. Класифікатор видів економічної діяльності : [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу : https://kved.biz.ua/. 

14. Апопій В. В. Основи підприємництва [Текст]: навч. посібник / В. В. Апопій, С. 

А. Середа, Н. О. Шутовська. - Львів : Новий світ-2000, 2013. – 323 с. 

15. Доброва Н. В.Основи бізнесу: навчальний посібник / Н. В. Доброва, М. М. 

Осипова– Одеса: Бондаренко М.О., 2018. – 305 с. 

16. Кузьменко Б. Е. Предпринимательская деятельность : учеб. пособие / Б. Е. 

Кузьменко. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 322 с. 

17. Мельников А. М. Основи організації бізнесу [текст] : навч. посібник / за заг. 

ред. А. М. Мельникова [А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б Пундяк] – К.: «Центр 

учбової літератури, 2013. – 200 с. 

18. Шиндировський І. М. Основи бізнесу. Методичні вказівки і завдання для 

практичних занять. - Львів: вид-во ЛКА, 2003. – 58 с. 

 

Допоміжна  

19. Варналій З.С. Мале підприємство: основи теорії і практики / З.С.Варналій. – К.: 

Т-во «Знання», КОО, 2008. – 302 с. 

20. Войнаш Л.Г. Основи бізнесу [підручник] / Л.Г. Войнаш, О.Ф. Моргун, Н.О 

Шутовська. – К. : НМЦ «Укоопосвіта», 1999. – 226 с. 

21. Злупко С.М. Підприємництво: основи, особливості, механізми. Навчальний 

посібник / С.М. Злупко, О.В. Стефанишин, Л.А. Швайка. – Львів : ЛНУ, 2000. – 340 с. 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Бізнес-Інформ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.business-

inform.net. 

2. Вісник ЛТЕУ (Економічні науки). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lute.lviv.ua/ education/nauk-vydan/visnyk-ekon/. 

3. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :  http://www.ukrstat.gov.ua. 

4. Електронна бібліотека ЛТЕУ. –– [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : 

www.dev.lac.lviv.ua/lib/. 

5. Львівська наукова бібліотека ім.Стефаника НАН України. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.lsl.lviv.ua. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: 

6. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua. 

7. Підприємництво, господарство і право. – [Електронний ресурс]. –– Режим 

доступу : pgp-journal.kiev.ua/. 

8. Підприємництво і торгівля. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.lute.lviv.ua/education/ nauk-vydan/visnyk-torg/. 

9. Проблеми економіки. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.problecon.com/. 

 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

http://www.business-inform.net/
http://www.business-inform.net/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dev.lac.lviv.ua/lib/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.problecon.com/


 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу 

та презентувати виконані завдання під час консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються 

тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, 

їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з 

метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 

причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на 

занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати 

таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого 

терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Під час роботи над завданнями не допускається порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент 

повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати 

свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком 

екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент 

повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 

захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 

повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-

лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої 

освіти, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

Вид 

контролю 
Види навчальної роботи Оцінювання 

Поточний 

контроль 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках занять з 

поважних причин допускається відпрацювання 

пройденого матеріалу) 

за кожне відвідування 

0,5 балів 

- участь у експрес-опитуванні 
за кожну правильну 

відповідь 0,5 балів 



 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.: 

- виконання практичного завдання (при пропусках 

занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу) 

за кожне завдання 4 

бали 

- доповідь з презентацією за тематикою 

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію 

максимум 3 бали 

- тестування до теми за кожну тему 2 бали 

Рубіжний 

контроль 

Контрольна робота 1 
максимальна оцінка – 

18 балів 

Контрольна робота 2 

максимальна оцінка – 

18 балів 

ІНДЗ 
максимальна оцінка – 

14 балів 

Додаткова 

оцінка 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, участь у Всеукраїнських 

конкурсах наукових студентських робіт за 

спеціальністю, виконання досліджень тощо. 

Згідно з рішенням 

кафедри 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі по 

завершенні вивчення навчальної дисципліни 

Критерії оцінювання 

зазначено у таблиці 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну 

суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 

вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання 

рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; 

оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Розподіл балів посеместрово за темами для поточного контрою знань студентів, для 

заліку подано у таблицях. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 КР1 КР2 НДЗ 

6 6 2 6 10 10 6 2 2 18 18 14 100 

Т1, Т2 ... Т9 - порядковий номер теми занять; КР 1, КР 2 - порядковий номер 

контрольної роботи 
Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування Сума 



 

Загальна кількість тестових завдань – 25 

питань 
Оцінка - 2 бали за кожну правильну відповідь 

100 

Максимальна кількість балів 50 балів 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача 
розв’я-

зана 
невірно; 
відповідь 
на ситуа-

тивне 
завдання 

є 
необґрун-
тованою 

та 
алогічною 

Порушено 
алгоритм роз-
в’язку задачі і 

присутні 
помилки при 
розрахунках, 

відсутні 
висновки; 

обґрунтування 
відповіді до 

ситуаційного 
завдання є 

слабко 
аргумен-

тованим і в 
окремих 
аспектах 

алогічним 

Порушено 
алгоритм 
розв’язку 

задачі або при-
сутні помилки 

при роз-
рахунках, 
відсутні 

висновки; 
обґрунтуван-
ня відповіді 
до ситуацій-

ного 
завдання є 

слабко аргу-
ментованим 
або в окре-

мих аспектах 
алогічним 

Відповідь на 
ситуаційне 
завдання є 

недостатньо 
аргументо-

ваною; 
алгоритм 
розв’язку 
задачі є 
вірним, 

однак допу-
щені 

помилки 
при 

розрахунках 

Відповідь на 
ситуаційне 
завдання є 

недостатньо 
аргументо-
ваною; ал-

горитм 
розв’язку 
задачі є 
вірним, 
однак 

допущені 
незначні 
помилки 

при розра-
хунках 

Відповідь 
містить 

послідов-
ний та 

аргументо-
ваний 

розв’язок 
задачі 

(завдання); 
вірно 

зроблені 
розрахунки 

до задачі 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 
 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до 

Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти Львівського 

торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 
 



 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 
9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни, 

правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні 

положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на 

основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної 

дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань 

проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, яка 

вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, передбаченого робочою програмою, або студент проявляє 

невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь 

і навичок, що викладені в робочій програмі 

дисципліни. Власні пропозиції студента в 

оцінках і вирішенні практичних задач 

підвищує його вміння використовувати 

знання, які він отримав  при вивчені інших 

дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка 

вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі 

аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає 

окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, 

при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення 

основних практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені 

дисципліни 

Добре (В)  

7
4
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних 

завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках 

не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні 

практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах 

дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом 

програми дисципліни. 

Додаткові питання про можливість 

використання теоретичних положень для 

практичного використання викликають 

утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та розуміє постанову 

стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 

визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну 

кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень 

відтворення основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0
-6

3
 Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на 

рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з 

труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних 

(індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових 

програми дисципліни 

Задовільно (Е) 

3
5
-5

9
 

Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент 

виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, 

що формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання (FX)  

0
-3

4
 

Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного 

вирішення задач, які окреслює мета та 

завдання дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни (F)  
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