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Силабус навчальної дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма: 

«Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити /90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Організація та ведення бізнесу» формує цілісне 

бачення сутності та змісту організаційних і правових основ 

підприємницької діяльності різних суб’єктів господарювання – 

фізичних та юридичних осіб 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Організація та здійснення підприємницької діяльності фізичними 

та юридичними особами; основні принципи оподаткування 

підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців та 

юридичних осіб в Україні; порядок укладання, зміни, розірвання 

договорів; забезпечення їх виконання; відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання зобов’язань, захист прав 

учасників договірних відносин; основи бізнес-планування в 

підприємницькій діяльності; способи організації власного бізнесу; 

особливості професійного добору, адаптації й мотивації персоналу; 

порядок укладання, зміст, підстави зміни та припинення трудового 

договору; поняття «робочий час» та «час відпочинку»; особливості 

підприємницького ризику. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання майбутніми фахівцями базових знань і навичок із 

питань організації і функціонування підприємницької діяльності 

фізичних осіб та юридичних осіб, а також практичних вмінь і 

навичок щодо механізму організації власної справи 



Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича» 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової звітності суб’єктів 

господарювання. 

Демонструвати підприємливість в різних напрямках професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність реалізувати свої права i обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав i свобод людини i громадянина в Україні. 

Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Здатність застосовувати норми права та податкового 

законодавства України у практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Здатність організовувати власну професійну діяльність, 

застосовувати знання для розв’язання практичних ситуацій, 

ухвалювати рішення відповідно до законодавства. 

Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

Тема 1.  Підприємницька діяльність: пошук бізнес-ідеї та 

механізм її втілення. 

Тема 2. Правові засади здійснення підприємницької діяльності в 

Україні. 

Тема 3. Підприємство та види підприємницької діяльності. 

Тема 4. Договірні відносини в бізнесі. 

Тема 5. Системи оподаткування підприємницької діяльності в 

Україні. 

МОДУЛЬ ІI 

Тема 6. Бізнес-планування підприємницької діяльності. 

Тема 7. Способи організації та механізм власного бізнесу. 

Тема 8. Управління людськими ресурсами: професійний добір, 

адаптація і мотивація персоналу. 

Тема 9. Управління робочим часом і процесами руху персоналу. 

Тема 10. Підприємницький ризик. 

 

Пререквізити Повна загальна середня освіта. 

Постреквізити 
Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін професійного спрямування, написанні курсової роботи.  
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Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Господарське законодавство України: посібник / К.І. Чижмарь. 

К.: ЦНЛ, 2016. 576 с. 

2. Корнєєв Ю. Підприємницьке право. К.: ЦУЛ, 2019. 120 с. 

3. Основи підприємництва: Підручник /  Біляк Т.О., Бірюченко 

С.Ю., Бужимська К.О., та ін.]; під заг. ред. Н.В. Валінкевич. 

Житомир: ЖДТУ, 2019. 493 с.  

4. Остапчук А.Д., Збарська А.В. Організація підприємницької 

діяльності у фірмі: навч. посібник; за ред. професора В.К. 

Збарського. К.: КиМУ, 2015. 273 с. 

5. Педько А. Б. Основи підприємництва і бізнес-культури. К.: ЦУЛ, 

2019. 168 с. 

6. Створення власного бізнесу : навч.посібник / А.М. Колот, Г.О. 

Швиданенко, та ін. К.: КНЕУ, 2017. 311 с. 

 

Допоміжна 

1. Балджи М.Д. Економічний ризик та методи його вимірювання: 

Навчальний посібник. Харьків: Промарт, 2015. 300 с. 

2. Гілл Н. Думай і багатій; пер. з англ. М. Сахно. Харків, 2017. 256 

с.  

3. Данюк В.М., Колот А.М., Суков Г.С. та ін. Управління 

персоналом: підручник. К.: КНЕУ, Краматорськ: НКМЗ, 2013. 

666 с. 

4. Посохов І.М. Управління ризиками у підприємництві: 

навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2015. 220 c. 

5. Скібіцька Л.І., Матвєєв В.В., Щелкунов В.І. Антикризовий 

менеджмент: навч. посібник; М-во освіти і науки України, Нац. 

авіаційний ун-т. К.: Центр учбової літератури, 2014. 584 с. 

6. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Бізнес-діагностика 

підприємства: навч. посібник; М-во освіти і науки України, 

Держ. вищ. навч. заклад «Київський нац. екон. ун-т ім. В. 

Гетьмана». К.: КНЕУ, 2013. 448 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - офіційний веб-портал Верховної 

Ради України. 

2. http://www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державної служби 

статистики України. 

3. http://www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України. 
4. http://www.ligazakon.ua - Портал Ліга Закон. 

5. http://www.nau.ua - Професійна юридична система Мега-НАУ. 

6. http://pravo.ua - Юридичний портал Pravo. Видавництво 

«Юридична практика». 

7. https://urist-ua.net/ - Юрист –UA – актуальні зразки договорів 

України та юридична допомога за українським законодавством. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nau.ua/
http://pravo.ua/
https://urist-ua.net/
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 28 

Практичні 28 

Самостійна робота 34 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ОКСАНА ЮРІЇВНА ДОКАШ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 

E-mail: o.dokash@chnu.edu.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4513 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Legal
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=4513

