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СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



До викладання дисципліни долучені: ‒ 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета формування компетентностей щодо створення та ефективного управління власним бізнесом 

Формат лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 здатність застосовувати набуті знання і розуміння з бізнесу у практичних ситуаціях 

 здатність збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування бізнес-ідей  

 здатність застосовувати інструментарій прийняття ефективних господарських рішень з огляду на сучасні економічні 
реалії та українське законодавство 

 здатність демонструвати навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному 
спілкуванні 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні та семінарські заняття; підсумковий контроль – 
диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування вільне зарахування 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
Лекція 1. Сутність, еволюція, функції бізнесу. Семінарське 

заняття 1 
(СЗ 1) 

Історичні передумови виникнення 
та розвитку бізнесу. Елементи 
системи бізнесу. 
Класифікація моделей 
підприємницької поведінки. 
Психологічна структура 
підприємницької діяльності. 
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Основні функції, принципи бізнесу та 
його рушійні сили. 
Психологічні особливості діяльності 
вітчизняних підприємців та їх потреба в 
психологічній підтримці.  
 

Лекція 2. Психологічні основи бізнесу. 

Лекція 3. Розробка концепції бізнесу. 
 

Практичні 
заняття 2, 3 
(ПЗ 2, ПЗ 3) 

Етапи процесу створення власного 
бізнесу. 
Методи пошуку ідеї бізнесу. 

Сутність та структура КВЕД. 
Основні джерела формування 
підприємницького капіталу. 

Лекція 4. Підприємство як основна 
організаційна структура бізнесу. 

Практичні 
заняття 4, 5 
(ПЗ 4, ПЗ 5) 

Економічний механізм 
функціонування підприємства. 

Державна реєстрація підприємства. 
Шляхи припинення діяльності 
підприємства. 

Лекція 5. Планування бізнесу. Практичні 
заняття 6, 7 
(ПЗ 6, ПЗ 7) 

Бізнес-модель КАНВАС. 
Етапи розробки бізнес-плану для 
малих підприємств. 

Відповідність критеріям та особливості 
планування малого бізнесу. 
 

Лекція 6. Перспективи розвитку малого Практичні Аналіз діяльності малих Місце і роль малого бізнесу в економіці. 



бізнесу в Україні. заняття 8, 9 
(ПЗ 8, ПЗ 9) 

підприємств в Україні. Напрями державної підтримки малого 
бізнесу в Україні. 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) до 30 результат засвоєння блоку самостійної роботи 



до 70 результат виконання індивідуального завдання 

  

  

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


