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Майбутні бакалаври, опановуючи ОК, повинні
знати:

- визначення предмету, змісту, завдань і видів підприємницької
діяльності;

- визначення  та  характеристика  методів  підприємницької
діяльності;

- основні положення законодавчої бази при веденні бізнесу;
- методики  проведення  рекламної  діяльності  підприємницької

діяльності підприємства;
вміти:

-  вирішувати  задачі  управління  процесами  забезпечення
неперервності  бізнесу  з  використанням  процедур  резервування
програмного забезпечення та безпосередньо інформаційних ресурсів; 

- вирішувати задачі корекції цілей, стратегій, планів забезпечення
неперервності  бізнесу  після  здійснення  кібератак,  збоїв  та  відмов
різних класів; 

-  виконувати  аналіз  налаштувань  елементів  інформаційних
систем та комунікаційного обладнання;

 - забезпечувати неперервність бізнес процесів організації на базі
системи управління ІКБ, згідно вітчизняних та міжнародних вимог і
стандартів; 

-  забезпечувати  функціонування  системи  управління  ІКБ
організації на основі керування інформаційними ризиками, здійснення
процедур їх кількісної і якісної оцінки, визначення предмету, змісту,
завдань і видів підприємницької діяльності.

Відповідно до ОПП «БІКС» у процесі вивчення ОК передбачається
формування у студентів таких компетентностей: 

загальні:
вміння керувати проектами та вести підприємницьку діяльність;

фахові:
здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої

політики інформаційної та/або кібербезпеки.
Ключові слова ринок, модель, конкуренція, регулятор,  суб'єкт, підприємець, бізнес-

план, реорганізація, дозвіл, попит, пропозиція, облік
Тижневий розклад аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4 
Tеми Змістовний  модуль  1.  Поняття  сучасного  бізнесу,  ринок  і

конкуренція в системі бізнесу
Тема 1. Поняття сучасного бізнесу, його цілі та функції.
Визначення  поняття  «бізнес»,  його родові  ознаки.  Цілі,  функції

сучасного  бізнесу,  його  місце  у  суспільних  відносинах.  Система
бізнесу в розвиненій економіці (суб'єкти, об'єкти, зв'язки).

Тема 2. Система сучасного бізнесу на макрорівні.
Інфраструктура бізнесу на макрорівні (ринки, біржі, банки та ін.).

Сфери бізнесу та організаційні форми. Розвиток підприємства - умова



створення ринкової структури в економіці України.
Тема  3.  Ринок  як  середовище  та  сфера  діяльності  бізнесу.

Особливості сучасного ринку, його структура та функції.
Основні моделі ринкових систем у розвинених країнах. Сучасні

форми конкуренції, механізм її дії та наслідки.
Тема 4. Основні моделі сучасного ринку. Вибір України.
Вибір  стратегії  в  бізнесі.  Монополізм  та  антимонопольне

регулювання.
Змістовний модуль 2. Умови розвитку та принципи організації

бізнесу
Тема 5. Історичні передумови підприємництва в Україні.
Соціально-економічні  умови  виникнення  та  розвитку

підприємницької діяльності в Україні.
Тема 6. Ринкова реформа в Україні. Етапи приватизації 90-х

років XX. 
Приватизація та її форми.
Тема  7.  Правова  база  бізнесу  та  форми  підприємництва  в

Україні.
Правова база  бізнесу  в  Україні.  Значення  Конституції  України.

Основні форми підприємництва в Україні. Фірма як суб'єкт ринку.
Типи ринкової організації фірм. Проблеми розвитку малого бізнесу.
Тіньовий бізнес в Україні. Проблеми боротьби з тіньовим бізнесом.
Принципи, умови та механізми створення власної справи в Україні.
Установчі документи.

Змістовний модуль 3. Виробнича діяльність фірми
Тема 8. Комерційний розрахунок - метод ведення господарської

діяльності фірми в умовах ринку.
Комерційний розрахунок як метод ведення виробничо-господарчої

діяльності  в  умовах  ринку.  Порівняльна  характеристика  основних
принципів  господарського  розрахунку  та  комерційного  розрахунку
фірми.  Класифікація  витрат  у  виробництві  товарів  та  послуг,  яка
прийнята  в  сучасному  комерційному  роз  рахунку.  Функціональне
призначення різних витрат.

Тема  9.  Ринковий  закон  попиту  фірми  на  фактори
виробництва.

Ринковий закон попиту на фактори виробництва.
Тема  10.  Бізнес-план  як  метод  організації  та  управління

господарською діяльністю фірми в умовах ринку.
Основи складання бізнес-плану.
Змістовний модуль 4. Державне регулювання підприємницької

діяльності  -  основний  фактор  впливу  держави  на  економічні
процеси

Тема 11.  Необхідність  та  сутність  державного  регулювання
підприємницької діяльності.

Поняття держави як центру та структурної ланки економічного
базису в сучасних розвинених країнах.

Тема  12.  Методи  державного  впливу  на  підприємницьку
діяльність.

Методи економічного регулювання підприємницької діяльності,
що  використовуються  у  розвинених  країнах  (прискорена
амортизація,  облікова  ставка  відсотка,  втручання  в  процес
ціноутворення та ін.). Державне регулювання процесу становлення



підприємницьких структур у перехідний період в Україні.
Тема  13.  Вплив системи оподаткування на підприємницьку

діяльність.
Податкова  система  України.  Оподаткування  господарської

діяльності.
Тема 14. Кредитно-грошова політика держави та її вплив на

розвиток підприємництва.
Облікові ставки НБУ. Вплив монетарної  політики на активність

підприємницької діяльності.
Дата і місце проведення 
заліку/екзамену

За розкладом

Біографія е-тьютора Освіта: Київський національний університет технологій та дизайну,
2006 р. 
Спеціальність: «Фінанси». 
Кваліфікація: «Фінансист».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук. Тема дисертації    
«Державне регулювання розвитку інститутів спільного інвестування».
Вчене звання: немає.

Інформація для 
підтримання зв’язку 
з е-тьютором 

Андрій Олександрович Золковер
a.zolkover@kubg.edu.ua

Попередня підготовка Знання, вміння і компетенції, сформовані в ході вивчення дисциплін
«Українські  студії»,  «Захист  інформації  в  інформаційно-
комунікаційних системах», «Групова динаміка і ділові комунікації». 

Як навчатися? Студенти  опрацьовують  теоретичний  матеріал  лекцій,  підручників,
навчально-методичних  посібників  та  інших  інформаційних  джерел,
виконують практичні завдання. 

Навчальні методи і 
прийоми, які будуть 
використовуватися 
протягом курсу 

Проведення лекційних, семінарських і практичних занять.

Навчальні матеріали Комплект  методичних  розробок  лекційних  і  практичних  занять;
електронний навчальний курс, методична та наукова література

Необхідне устаткування Комп’ютери, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет
Лабораторія  GOLDi із можливістю віддаленої роботи  та Центр
фінансових проектів Університету

Групові/ Індивідуальні 
види навчальної 
діяльності 

Лекції (словесні, словесно-наочні, пояснювально-ілюстративні)
Практичні  заняття  (ознайомчі,  підтверджуючі,  частково-пошукові,
дослідницькі)
Семінарські  заняття (інтерактивні,  репродуктивні,  проблемно-
прошукові)
Самостійна  робота (пошукові,  дослідницькі,  проектні,  колективної
розумової діяльності)


