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1.Загальнаінформація 
Назвадисципліни Основипідприємництва 
Викладач БугаєваМарія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва 
Контактний телефон (0522)390-451 
E-mail: bmw87forever@gmail.com 
 
Консультації 

очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom (за запитом 
здобувача вищої освіти) 

Система дистанційного
навчання 

moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

2.Анотаціядодисципліни 
Вивчення дисципліни «основи підприємництва» полягає у виробленні розуміння сукупностіпідприємницькихпроцесівтаопераційа 

такожособливостейїхздійснення. 
Вумовахфункціонуванняринковоїекономікидокоріннозмінюєтьсяхарактерорганізаційно-правових відносин державних та інших органів 

із суб'єктами 
комерційноїдіяльності.Сьогодніцівідносинибудуютьсязорганізацієюрівноправноїдіяльностірізнихвидівпідприємств,підтримкикомерції,освоєння
ринкунарізнихрівняхінапрямках. 

Уцьомукурсівизначаютьсясутністьіпринципипідприємницькоїдіяльності,торгівлі,показанітеоретичніосновийзакономірностіформуваннят
арозвиткупідприємницькоїдіяльності,наводитьсяхарактеристикаїїсуб'єктів.Наведеноорганізаційно-правові форми, в яких допускається створення 
власноїсправи, викладені етапицьогопроцесу; управління (менеджмент) комерційною діяльністю; втілення ідеї комерсанта вбізнес-плані, 
рольбізнес-плану в комерційнійдіяльності, етапирозробкибізнес-
планупідприємства.Післястворенняпідприємстваійогореєстраціївдержавнихорганахкомерсант вступає в конкурентну боротьбу на ринку товарів 
(послуг), тому в лекціяхпредставленіформийметодицієїборотьби,реалізаціяцінової,товарної,збутовоїполітики підприємства. Відображені 
стосунки комерсанта з фінансовими інститутами,такимиякбанки, ринокціннихпаперів. 

Програманавчальноїдисциплінискладаєтьсяздвохзмістовихмодулів. 
 

3.Метаі завданнядисципліни 
Мета:формуванняустудентівзнаньщодопідприємницькоїдіяльності,набуттяпрактичних навичокзприйняттяефективнихуправлінських 

рішеньщодоїїздійснення. 
Завдання:набуттятеоретичнихтапрактичнихнавичокзпідприємницькоїдіяльності;розумінняявищ,закономірностей,тенденцій,характернихдл

ясферикомерційної діяльності; вивчення стратегічних напрямків та шляхів розвитку і підвищенняефективності підприємницької діяльності. 
Загальнікомпетентності: Здатність застосовуватизнанняупрактичнихситуаціях. 
Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 
Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  
Здатність працювативкоманді. 
Здатністьспілкуватисязпредставникамиінших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видівекономічноїдіяльності). 
Фахові компетентності:  



Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення 
професійних завдань.  
Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську документацію відповідно до чинних стандартів.  
Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та 
управління, засобами масової інформації.  
Здатність проектувати та створювати документно-інформаційні ресурси, продукти та послуги.  

4.Форматдисципліни 
Дляденноїформинавчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуваннямелектроннихпрезентацій, 
поєднуючи із практичними роботами. 
Форматочний(offline/Facetoface) 
 

5.Результатинавчання 
 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: 

- економічнусутністьпідприємництвата йогоорганізаційно-правовіформи; 
- поняття,сутьізавданняпідприємницькоїдіяльностіпідприємств; 
- технологіюзаснуваннявласноїсправи; 
- сутністьпідприємницького успіхуташляхийогодосягнення; 
- функціїкомерційнихслужбпідприємств; 
- функціюринкутоварів іпослуг; 
- сутністьтоварообміннихоперацій; 
- суть електронноїкомерціїта організацію їїпрезентаціївпідприємницькійдіяльності; 
- основнізасобимаркетинговихкомунікаційупідприємницькійдіяльності; 
- сутністькомерційноїінформаціїтаїїзахист; 

вміти: 
- оцінититазасвоїтиосновніправила веденнябізнесуусучаснихумовахгосподарювання; 
- будувати відносини з працівниками свого та інших підрозділів підприємства,представникамизовнішніх організацій; 
- проводитиділовіпереговори; 
- складати тексти договорів; 
- прогнозуватикон’юнктуруринку; 
- оцінюватиефективністькомерційноїдіяльності; 
- аналізуватитаоцінюватипідприємницькийризик; 
- аналізуватипідприємницькесередовище. 
 

6.Обсягдисципліни 



Видзаняття Кількістьгодин 
Лекції 14 

Практичнізаняття 14 
Самостійна робота 62 

Всього 90 

7.Ознакидисципліни 

Ріквик
ладання 

Курс
(рік 

навчання) 

 
Семестр 

 
Спеціальність 

Кількістькр
едитів 
/годин 

Кількість
змістових
модулів 

 
Вид 

підсумковогоконтролю 

 
Нормативна/в

ибіркова 
2021/2022 ІІ 3  3/90 2 Залік Вибіркова 

8.Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Основипідприємництва» значно підвищиться, якщо студент попередньо 

опанувавматеріаломтакої дисципліни як:«Етика і психологія ділового спілкування». 
 

9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 
Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 

Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 

Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 

 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін 
та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про 
дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 



(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». 
Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 
 

11.Навчально-методичнакартадисципліни 
 

Кількість годин  
Тема 

Лекції Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема1.Поняття,сутьі завданняпідприємницькоїдіяльностіпідприємств 2  6 
Тема2.Технологіязаснуваннявласноїсправи 1 2 6 
Тема3.Підприємницькийуспіх:йогосутністьтаскладові 1 2 4 
Тема4.Функціїкомерційнихслужбпідприємств 1 2 4 
Тема6.Дослідженняринкутоварівіпослуг 1 2 8 
Тема7.Товарообмінніоперації 1  4 

Змістовий модуль 2    
Тема8.Торгівляпродукцієюінтелектуальної праці 1 2 6 
Тема9.Лізингякефективнаформазбуту продукції 1  6 
Тема10.Електроннакомерціятапрезентаціяв підприємницькійдіяльності 1  8 
Тема11.Основнізасобимаркетингових комунікаційупідприємницькійдіяльності 1 2 6 
Тема 12 Підприємницькікомерційнідоговоривгосподарськійдіяльності 1 2 6 
Тема 13.Комерційнадіяльністьпосередницькихорганізацій 1   
Тема 14.Основибезпекикомерційноїдіяльностіпідприємствтабанків 1   

Всього 14 14 62 
 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння навчальної дисципліни визначається за стобальною та дворівневою 
(«зараховано, «не зараховано») шкалами оцінювання результатів навчання. Він складається з рейтингу поточної навчальної роботи впродовж 
семестру, для оцінювання якої призначається 100 балів.  

За навчальним планом передбачається при вивченні навчальної дисципліни виконання певних видів робіт на лекційних, практичних, 
семінарських заняттях, виконання індивідуальних завдань, інших видів навчальної діяльності, тому оцінка здобувачам вищої освіти вище 
60 балів може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. 

Семестровий залік проводиться на останньому занятті, до початку екзаменаційної сесії. 



 
Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Основипідприємництва»  

 
 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Залік 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2  
5 5 5 5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5 5 15 100 

 
100 

 
Примітка:Т1,Т2,..,Т14–тижні,ЗК1,ЗК2–поточний змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 
Студенти, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з незначною 5 (відмінно) Зараховано 90–100 



кількістюпомилок 
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з кількома помилками 82–89 
C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з певною кількістю 

грубихпомилок 
4 (добре) Зараховано 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною кількістю недоліків 64–73 
E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно) Зараховано 60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати перед тим, 
якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна подальша робота 
2 (незадовільно) Незараховано 
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Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 
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