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І. Мета та зміст навчальної дисципліни 

Мета дисципліни — формування теоретичних знань і практичних навичок у здобувачів 

вищої освіти економічної спеціальності, необхідних для формування у майбутніх фахівців знань 

організаційних процесів щодо управління бізнесом та пріоритетних напрямків їх розвитку; вмінь, 

спрямованих на оволодіння методами наукового дослідження і обґрунтованого підходу до 

вирішення складних питань створення і ведення господарства в умовах ринку, на засадах 

приватної власності на землю і майно, вести господарську діяльність, з метою підвищення 

ефективності та прибутковості створеного бізнесу. 

Предметом дисципліни "Заснування власної справи" є вивчення економічних та управлінських 

аспектів організації власної справи в умовах розвитку сучасної економіки. 

Основні завдання вивчення дисципліни: «Заснування власної справи» є вивчення теорії і 

практики організації власної справи; набуття навичок аналізу процесів, що відбуваються у роботі 

підприємств, .ознайомлення студентів з теоретичними засадами організації власної справи; 

методичними підходами раціоналізації та проектування підприємницьких структур; оволодіння 

практичними навичками обґрунтовувати проектні рішення щодо підвищення ефективності роботи 

підприємств; застосування дослідницьких і організаторських здібностей у процесі розроблення 

організаційних проектів написання бізнес-планів. 

ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Програмні результати навчання: 

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та культурні аспекти інженерії 

програмного забезпечення  і дотримуватись їх в професійній діяльності. 

Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх видів програмної 

документації. 

Уміння документувати та презентувати результати розробки програмного забезпечення. 

Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення 

і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього 

життя. 

Здатність працювати в команді. 

ІІІ. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за темами  

Тема 1. Технологія заснування власної справи. Підприємницька ідея, її джерела і методи 

пошуку. Вибір типу підприємства й обґрунтування цілей підприємницької діяльності. Організація 

створеннята реєстрації підприємства. 

Тема 2. Правовий статус підприємства. Сутність та мета діяльності підприємства. 

Організаційно-правові форми підприємств. Створення підприємств. Припинення діяльності 

підприємств. 



Тема 3. Державна підтримка власної справи. Державна підтримка малого підприємництва. 

Державна підтримка фермерських господарств. Правове забезпечення розвитку малого 

підприємництва.  

Тема 4. Власність як економічний базис малого та середнього бізнесу. Поняття «власності». 

Власність у малому бізнесі. Особливості бізнесу в Україні. 

Тема 5. Функції та правовий статус підприємця. Підприємець –ключова фігура ринкової 

економіки. Права, обов’язки та відповідальність підприємця. 

Тема 6. Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Сутнісна характеристика бізнес-

плану. Цілі розробки бізнес-плану. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Загальна 

методологія розробки бізнес-плану. 

Тема 7. Підготовча стадія розробки бізнес-плану. Логіка процесу стратегічного планування 

на підготовчій стадії. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз для бізнесу. 

Виявлення сильних і слабких сторін фірми. Логіка розробки бізнес-плану. 

Тема 8. Продукція (послуги), ринок і конкуренція. Галузь, фірма та її продукція. 

Дослідження ринку. 

Тема 9. Маркетинг-план, виробничий план та організаційний план. Цілі та логіка розробки 

маркетинг –плану. Етапи опрацювання стратегії маркетингу. Основні завдання виробничого 

плану. Логіка опрацювання виробничого плану та його зміст. Цілі та структура організаційного 

плану. Обґрунтування вибору організаційної форми бізнесу. 

Тема 10. Оцінка ризиків та фінансовий план. презентація бізнес-плану. Цілі розробки та 

логіка розробки розділу “Оцінка ризиків”. Реагування на небезпеки та загрози для бізнесу фірми. 

Характеристики і умови бізнес-середовища при розробці фінансового плану. Зміст і технологія 

розробки фінансового плану. Презентація бізнес-плану. 

Тема 11. Джерела формування підприємницького капіталу. Капітал як матеріальна основа 

підприємницької діяльності. Підприємницький капітал: сутність і складові елементи. Формування 

початкового (стартового капіталу). Джерела формування підприємницького капіталу.  

Тема 12. Впровадження інновацій в підприємствах. Типи розвитку підприємств. Правове 

регулювання інноваційної діяльності. Класифікація інновацій. Особливості інноваційних 

процесів у ІТ.  

Тема 13. Ділова етика підприємця. Ділова етика підприємця. Формування позитивного 

іміджу фірми. 
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