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Курс та семестр, у 
якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

3 курс, 5 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам 
яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету 

Перелік 
компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність до вивчення суті та форм ведення 
бізнесу в сучасних умовах господарювання. 2. Здатність до вивчення принципів вибору певного 
виду підприємницької діяльності. 3. Здатність до оволодіння новітніми управлінськими 
підходами та застосування сучасних науково-технічних досягнень в процесі ведення бізнесу. 
Результати навчання. Знати основи прогнозування напрямків розвитку та проблеми ведення 
бізнесу і здійснення підприємницької діяльності в контексті законодавчого та правового 
регулювання; використовувати 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; використовувати 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. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Політична економія» 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси, гроші та кредит». 

Основні теми 
дисципліни  

32 години лекцій та 16 години практичних занять 
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. 

Мова викладання українська 
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