
 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

ВИКЛАДАЧ 

Богомолова Катерина Сергіївна 
 

 

Вища освіта –спеціальність облік і аудит 
Науковий ступень –кандидат економічних наук 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 
Вчене звання– Доцент кафедри менеджменту, бізнесу та адміністрування  
Досвід роботи – більше 15 років 
Показники професійної активності з тематики курсу:  

 Посвідчення про підвищення кваліфікації: НТУ «ХПІ». Тема: впровадження в навчальний процес новітніх технологій 
менеджменту, форм та методів викладення дисциплін: «Управлінський консалтинг», «Організація підприємницької 
діяльності», «Менеджмент», «Психологія управління». 
Тривалість 150 годин; Сертифікат про науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в освіті», у 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach (Польща) грудень 17.2018- квітень 2019. Сертифікат 180 год.; Сертифікат учасника 
Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування економіки та фінансової системи країни: глобальні та локальні 
аспекти» за напрямом «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» «Демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика» (КПУ, м. Запоріжжя)(5-6 лютого 2021 р.). Тема: «Тенденції формування організаційної культури 
в умовах реформування державногоуправління Тривалість 15 год.; Сертифікат ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток» Харків 19-23 квітня 2021 р. (30 годин); Сертифікат 
конференції The III International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», October 05 – 08, 
2021, London, England (Лондон, Англія). Certificate Bogomolova Kateryna. 24 hours of partisipetion (0,8 ECTScredits). В обсязі 24 
академічних годин (0,8 кредита ECTS). 

 Учасниця наукових і методичних конференцій. 
телефон 0668707009 електронна 

пошта 
katebogomolova80@btu.kharkov.ua дистанційна 

підтримка 
Moodle 

 

спеціальність не обмежено обов’язковість 
дисципліни 

вибіркова 

освітня програма не обмежено факультет Факультет економічних відносин та фінансів  

освітній рівень не обмежено кафедра Кафедра глобальної економіки 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ  



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 
Мета формування компетентностей для професійної діяльності за спеціальністю «Біомедична інженерія» 

Деталізація результатів навчання і 

форм їх контролю 
 

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

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин лабораторно-практичні; модульний контроль (2 

модулі); підсумковий контроль – диференційований залік 

Вимоги викладача знання теоретичного матріалу, самостійна підготовка, активність, командна робота 

Умови зарахування згідно з навчальним планом 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 
Модуль 1.  

Лекція 1. Загальна характеристика та зміст 
підприємницької діяльності. 
 
 

Практичне 
заняття 1 
 

Правове забезпечення розвитку 
підприємництва. Шлях до успіху в 
бізнесі та економічний механізм 
бізнесу 
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 1.Підприємець та його ділові якості. 
2. Правові засади підприємницької 
діяльності в Україні. 
3. Підготовка до початку бізнеса. 
4.Реєстрація підприємницької 
діяльності. 
5.Організація виробництва 
товару/послуги. 
6. Ціноутворення.  

Лекція 2. Види підприємств, їх організаційно-
правові форми 
 

Практичне 
заняття 2 
 

Способи входження в бізнес. Лізинг 
– форми фінансування і 
кредитування, які застосовуються в 
підприємницькій діяльності 

Лекція 3. Ринок та конкуренція у системі 
підприємництваа 

Практичне 
заняття 3 

Життєвий цикл підприємства та 
причини виникнення кризових 
явищ на етапах його розвитку 

 

Модуль 2.  
Лекція 4 Роль держави в розвитку 

підприємництва 

 права, обов’язки та відповідальність 
підприємця 
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7. Основи обліку. 
8. Податки. 
9. Алгоритм оформлення 
електронного цифрового підпису 
(ЕЦП) для подання звітності. 
10. Форми оплати праці. 
11. Роль підприємництва в 
соціально-економічному розвитку. 
12. Бар’єри на шляху розвитку 
малого бізнесу в Україні. 

Лекція 5. Підпиємницький ризик Практичне 
заняття 4 

Підприємницькі ризики та 
страхування. Лізинг. Оплата праці 
на підприємстві 

Лекція 6. Бізнес-планування в підприємницькій 
діяльності. 

Практичне 
заняття 5 

світовий досвід державної політики 
у сфері розвитку малого та 
середнього бізнесу 

Лекція 7. Етика бізнесу Практичне 
заняття 6 

Бізнес-планування. 

    



 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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1. Конституція України.  
2. Закон України «Про підприємництво» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12  
34. Закон України «Про підприємства в Україні» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-125. 
4. Положення про державну реєстрацію суб'єктів 
підприємницької діяльності [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 
276-94-% D0%BF  
5 . Державна підтримка малого та середнього бізнесу: 
досвід зарубіжних країн: [монографія] / Н.І. Галан Н.І. – 
Донецьк: ДНУ, 2007. – 118 с. 
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1.Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2.Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: http://korolenko.kharkov.com/ 
3.Бібліотека ДБТУ. URL: http://btu.kharkov.ua/nauka/naukova-biblioteka/ 
4.Електронна бібліотека. URL: http://lib.meta.ua/ 
5.Студентська електронна бібліотека URL: http://www.lib.ua-ru.net/ 
6.Нормативно-правова база України URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 
7.Державна служба статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
 

 

 
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  

СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 50 50% від усередненої оцінки за модулі 

до 50  підсумкове тестування 

Модульне оцінювання 100 бальна сумарна 

до 50  відповіді на тестові питання 

до 20  усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях  

до 30  результат засвоєння блоку самостійної роботи 

 
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. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-125
http://www.nbuv.gov.ua/
http://korolenko.kharkov.com/
http://btu.kharkov.ua/nauka/naukova-biblioteka/
http://lib.meta.ua/
http://www.lib.ua-ru.net/
http://zakon3.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/

