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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
освітньо-

кваліфікаційний 
рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань 

 За вибором 
 

(шифр і назва) 
Модулів – 2 

Спеціальність: 
051 «Економіка» 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 3 2-й -й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання аналітична 
робота  
 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

4-й -й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
самостійної роботи 
студента –4,5 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень: 
бакалавр 

 

32 год.  год. 
Практичні, семінарські 

16 год.  год. 
Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
72 год.  год. 

Індивідуальні завдання:  
10 год. 

Вид контролю:  
залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 1:1,5     (48:72)  
для заочної форми навчання –   

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

4 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета формування у студентів ґрунтовних теоретичних знань з організації 

біснесу. 
 

Завдання: формування системи знань про суб’єкти господарювання,  види 
та форми організації бізнесу, порядок реєстрації, його організаційні засади 
ведення; навчитися аналізувати ресурси та результати діяльності бізнесу, 
оцінювати ризики. 

 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
˗ організаційні форми та види економічної діяльності; 
˗ порядок реєстрації суб’єкта бізнесу; 
˗ підходи до ефективного управління ресурсами суб’єкта бізнесу; 
˗ організацію фінансового та інвестиційно-інноваційного забезпечення 

бізнесу; 
˗ комерційні аспекти організації та ведення бізнесу, взаємодії бізнесу із 

держави. 
 
 
вміти:  

˗ розробляти бізнес-план та установчі документи суб’єкта бізнесу; 
˗ користуватися електронними сервісами для реєстрації суб’єкта 

бізнесу; вибирати тип і переваги обраного суб’єкта бізнесу; 
˗ оцінювати ефективність залучення ресурсів у бізнес; 
˗ визначати та оцінювати ефективність ведення та ризики бізнесу. 

 
Перелік набутих за час вивчення дисципліни «Основи організації бізнесу» компе-
тентностей студента за освітньо-професійною програмою наведені у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 - Компетентності, які набуваються у результаті вивчення 
дисципліни  

Індекс в 
матриці ОП 

Назва компетентності Складові компетентності 

ЗК 2  
 

Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

вміти розробляти бізнес-план, планувати 
поточну і стратегічну діяльність; 
оцінювати ризики 

ФК 12 
 
 

Здатність самостійно виявляти 
проблеми економічного 
характеру при аналізі 
конкретних ситуацій, 
пропонувати способи їх 
вирішення 

визначати ефективну форму бізнесу; 
визначати способи та резерви підвищення 
ефективності ведення бізнесу; 
грамотно юридично та економічно 
взаємодіяти з державою та ін. суб’єктами 
бізнесу 

ФК 14 
 

Здатність проводити аналіз 
функціонування та розвитку 
суб’єктів господарювання та 
стану  функціональних 
підсистем підприємств, 
організацій та установ. 

оцінювати виробничі ресурси; 
оцінювати ефективність організації 
управління персоналом; 
аналізувати фінансові ресурси; 
оцінювати ефективність бізнес-процесів 
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Результати навчання, які демонструє студент після вивчення дисципліни 
«Основи організації бізнесу», наведені у табл. 2.2: 

 
Таблиця 2.2 – Формування програмних результатів навчання 

Код  Зміст результату навчання Відповідність 
компетентностям 

РН 3 Використовувати аналітичний та методичний 
інструментарій для розуміння логіки прийняття 
господарчих рішень різними економічними агентами 
(індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 
органами державної влади). 

ЗК 2; ФК 12 

РН 22 Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати 
аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик 
економічних систем різного рівня, а також особливостей 
поведінки їх суб’єктів. 

ФК 14 

РН 24 Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та 
підприємливість, бути критичним і самокритичним. 

ЗК 2 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Тема 1. Сутність, функції та правове забезпечення бізнесу 
Економічна та соціальна природа бізнесу. Елементи системи бізнесу. 

Підприємництво як форма господарювання. Правове забезпечення 
підприємницької діяльності.  

 
Тема 2. Форми організації бізнесу  

Підприємство як архітектура бізнесу. Поняття, види та класифікації 
підприємств. Класифікація організаційно-правових форм господарювання 
(КОПФГ). Підприємець – фізична особа. Розмір підприємства та ФОП. 
Господарські товариства. Холдинг. Об’єднання підприємств: асоціації, 
корпорації, консорціуми, концерни. Ліцензування діяльності. 

 
 
Підприємництво як архітектура бізнесу. Підприємство – юридична особа. 

Підприємець – фізична особа. Організаційно-правові форми бізнесу. Приватне 
підприємство. Господарські товариства. Об’єднання підприємств.  

 
Тема 3. Організаційно-правові норми реєстрації бізнесу  

Створення підприємства з «нуля». Нормативно-правове забезпечення 
реєстрації бізнесу. Реєстрація ФОП. Порядок реєстрації підприємства. 
Особливості реєстрації фермерського господарства. Установчі документи. КВЕД. 
Вибір виду економічної діяльності.. Ознаки юридичної особи. Адміністративні 
реєстри. Придбання підприємства. Придбання франшизи. Вибір форми 
оподаткування. 
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Тема 4. Бізнес-планування в первинній організації бізнесу 

Пошук ідеї бізнесу. Елементи та джерела бізнес-ідей. Стартапи. Концепція 
бізнесу. Основні якості підприємця. Сутність, завдання та основне призначення 
бізнес-плану. Концепція, функції і мета бізнес-плану. Структура бізнес-плану. 

  
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БІЗНЕСУ 
 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 
Підходи до управління персоналом. Організаційна структура підприємства, 

її елементи і види. Підбір персоналу. Класифікація персоналу. Стимулювання 
праці найманих працівників. Продуктивність праці та оплата праці. HR-метрики. 

 
Тема 6. Організація управління виробничими ресурсами і виробництвом 

у бізнесі 
Поняття та класифікація виробничих ресурсів. Виробничий процес та його 

основні елементи. Управління виробничою діяльністю бізнесу. Оцінка 
ефективності управління виробничою діяльністю. 

 
Тема 7. Інноваційно-інвестиційна діяльність у бізнесі 

Інноваційна діяльність бізнесу. Види інновацій. Інноваційна стратегія. 
Джерела та принципи інвестування. Класифікація інвестицій. 

 
Тема 8. Організація фінансового забезпечення бізнесу 

Організація фінансування бізнесу. Фінансове обслуговування бізнесу. 
Кредитування бізнесу. 

 
Тема 9. Організація укладання комерційних угод 

Поняття і види комерційних угод. Організація ціноутворення при укладанні 
угод в бізнесі. Укладання комерційної угоди. Контракт купівлі-продажу. 

 
Тема 10. Організація захисту комерційної таємниці 

Поняття комерційної таємниці, критерії її визначення. Захист комерційної 
таємниці. 

 
Тема 11. Організація інфраструктури бізнесу 

Поняття та елементи інфраструктури бізнесу. Банківська інфраструктура 
бізнесу. Біржова інфраструктура в бізнесі. Податкова система в інфраструктурі 
бізнесу. Митна система в інфраструктурі бізнесу. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

 
Тема 12. Страхування та управління ризиками в бізнесі 
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Визначення ризику в бізнесі.    Страхування від втрат в бізнесі. Страхування 
комерційних ризиків. Керування ризиками в бізнесі. Засоби мінімізації 
економічних ризиків. 

 
 
 

Тема 13. Оцінювання ефективності бізнес-процесів 
Поняття ефективності та реінжинірингу бізнес-процесів. Оцінка 

ефективності бізнес-процесів у бізнесі. 
 

Тема 14.  Взаємодія держави та бізнесу 
Державне регулювання бізнесу. Вплив системи оподаткування на 

підприємницьку діяльність. Кредитно-грошова політика держави. Звітність 
підприємства перед державою. 

 
Тема 15. Конкуренція в бізнесі 

Конкуренція в системі бізнесу. Поведінка бізнесмена в конкурентному 
середовищі. Монополізм та антимонопольне законодавство. 

 
Тема 16. Ділова етика в бізнесі 

Етика дотримання ділових зобов’язань. Силовий тиск в бізнесі. Сучасний 
службовий етикет. Етичні норми ділового спілкування. Культура публічного 
виступу. 

 
 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Основи організації підприємницької діяльності 

 
Тема 1. Сутність, об’єкт 
за завдання дисципліни 
«Основи організації 
бізнесу» 

7 2 1   4       

Тема 2. Форми організації 
бізнесу 11 2 1   8       
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Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Організаційно-
правові норми реєстрації 
суб’єкта  бізнесу  

13 4 1   8       

Тема 4. Бізнес-
планування в первинній 
організації бізнесу 

7 2 1   4       

Разом за змістовим 
модулем 1 38 10 4   24       

Змістовий модуль 2. Організаційні засади функціонування бізнесу 
Тема 5. Організація 
управління персоналом у 
бізнесі 

10 2 2   6       

Тема 6. Організація 
управління 
виробничими ресурсами 
і виробництвом у бізнесі 

10 2 2   6       

Тема 7. Інноваційно-
інвестиційна діяльність 
у бізнесі 

6 2    4       

Тема 8. Організація 
фінансового 
забезпечення бізнесу 

10 2 2   6       

Тема 9. Організація 
укладання комерційних 
угод 

5 1    4       

Тема 10. Організація 
захисту комерційної 
таємниці 

6 1 1   4       

Тема 11. Організація 
інфраструктури бізнесу 7 2 1   4       

Разом за змістовим 
модулем 2 54 12 8   34       

Змістовий модуль 3. Забезпечення ведення бізнесу 
Тема 12. Страхування та 
управління ризиками в 
бізнесі 

7 2 1   4       

Тема 13. Оцінювання 
ефективності бізнес-
процесів 

8 3 1   4       

Тема 14.  Взаємодія 
держави та бізнесу 5 2 1   2       
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Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 15. Конкуренція в 
бізнесі 5 2 1   2       

Тема 16. Ділова етика в 
бізнесі 3 1    2       

Разом за змістовим 
модулем 3 28 10 4   14       

Усього годин 120 32 16   72       
 

5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  

1 Теми 1. Об’єкт, особливості та форми організації 
бізнесу 2  

2 Тема 2. Організація, бізнес-планування та правові 
аспекти реєстрації бізнесу 2  

3 Тема 6. Комерційні засади ведення бізнесу 2  
 Тема 8. Зовнішнє середовище бізнесу 2  
          Разом  8  

 
 

6. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Тема 3. Організація управління персоналом у бізнесі 2  

2 Тема 4. Організація управління виробничими та 
інвестиційними ресурсами бізнесу 2  

3 Тема 5. Організація та планування фінансового 
забезпечення бізнесу 2  

4 Тема 7. Оцінка ризиків та ефективності бізнесу 2  
             Разом 8  

 
7. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   
...   
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8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п Назва теми Кількість годин 

Денне Заочне  
1 Тема 1. Сутність, об’єкт за завдання дисципліни «Основи 

організації бізнесу» 4  
2 Тема 2. Форми організації бізнесу 8  
3 Тема 3. Організаційно-правові норми реєстрації суб’єкта  

бізнесу  8  
4 Тема 4. Бізнес-планування в первинній організації бізнесу 4  
5 Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 6  
6 Тема 6. Організація управління виробничими ресурсами і 

виробництвом у бізнесі 6  

7 Тема 7. Інноваційно-інвестиційна діяльність у бізнесі 4  
8 Тема 8. Організація фінансового забезпечення бізнесу 6  
9 Тема 9. Організація укладання комерційних угод 4  
 Тема 10. Організація захисту комерційної таємниці 4  
 Тема 11. Організація інфраструктури бізнесу 4  
 Тема 12. Страхування та управління ризиками в бізнесі 4  
 Тема 13. Оцінювання ефективності бізнес-процесів 4  
 Тема 14.  Взаємодія держави та бізнесу 2  
 Тема 15. Конкуренція в бізнесі 2  
 Тема 16. Ділова етика в бізнесі 2  
             Разом  72  

 
 

9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна, самостійна робота студентів полягає в опануванні 

теоретичного матеріалу тем дисципліни, підготовки та виступу з тематичними 
повідомленнями, доповідями, рефератами, розв’язуванні задач та тестових 
завдань. Поточний контроль, який використовується під час індивідуальних 
занять, здійснюється в усній або письмовій формі. 

Індивідуальна робота студентів також передбачає виконання індивідуального 
навчально-дослідного завдання. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
видається на початку семестру (для студентів заочної форми навчання – під час 
настановної сесії) кожному студенту індивідуально. Студент може отримати його 
також у міжсесійний період під час консультацій. 

 
Перелік тем навчально-дослідного завдання з курсу «Основи організації бізнесу»: 

1. Аналіз структури та концентрації розвитку різних форм підприємницької 
діяльності в Україні. 

2. Аналіз структури та концентрації розвитку різних форм підприємницької 
діяльності у Львівській області. 



11 
 

11 
 

3. Порівняльна оцінка структури різних видів економічної діяльності в економіці 
України та країн ЄС (країни порівняння – на вибір студента). 

4. Аналіз структури та концентрації розвитку різних видів економічної діяльності 
в Україні. 

5. Аналіз структури та концентрації розвитку різних видів економічної діяльності 
у Львівській області. 

6. Порівняльна статистична оцінка та аналіз кількісного та якісного складу 
персоналу підприємств в економіці України 

7. Порівняльний аналіз руху та використання персоналу підприємств в економіці 
України. 

8. Дослідження мотивації праці на підприємствах України. 
9. Аналіз диференціації оплати праці на підприємствах різних видів діяльності в 

України. 
10. Аналіз продуктивності праці на підприємствах України. 
11. HR-аналітика: поняття та практика підприємств України. 
12. Оцінка та аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України. 
13. Дослідження зовнішньоекономічної діяльності підприємств України. 
14. Оцінка та аналіз ефективності діяльності підприємств України. 
15. Реклама як інструмент просування бізнесу. 
16. Інтернет-торгівля: правові аспекти, особливості та тенденції розвитку. 
17. Сучасні інструменти маркетингового управління бізнесу в Україні та світі. 
18. Управління бізнесом у кризових ситуаціях. 
19. Кредит як джерело фінансування бізнесу в Україні 
20. Аналіз сучасних проблем бізнесу України: відгуки практиків. 
21. Ціни та цінова політика в Україні. 
22. Вибір та обґрунтування оптимальної форми оподаткування бізнесу. 
23. Цифрові технології в бізнесі. 
 

10. Методи навчання 
У реалізації навчальних цілей і завдань вивчення дисципліни “Основи організації 

бізнесу” використовуються різні типи методів за джерелом знань (словесні, наочні та 
практичні) і характером пізнавальної діяльності (пояснювально-ілюстративні ("готові 
знання”), репродуктивні, проблемного викладу,  частково-пошукові,  дослідницькі) 

Викладання курсу “ Основи організації бізнесу ”  передбачає: 
− ілюстрацію основних положень курсу з використанням програмних і 

технічних засобів мультимедійної техніки; 
− в умовах дистанційної роботи використовується платформа Microsoft 

Teams, де проводяться лекції в online режимі та забезпечується доступ до 
лекційних і практичних матеріалів; 

− використання ресурсу електронного навчання Університету – системи 
Moodle; 

− використання офіційної статистичної інформації Державної служби 
статистики та її регіональних управлінь; 

− використання MS Excel під час виконання домашніх завдань та 
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індивідуально-дослідницької роботи. 
Загалом вибір типу методу навчання визначається навчальними цілями і 

завданнями, формами заняття (лекція (вступна, тематична, оглядова), семінарське, 
практичне), а також рівнем підготовки студентів. 

 
 
 

11. Методи контролю 
Контроль за рівнем засвоєння навчальної дисципліни передбачає 

використання таких його видів і методів (табл. 11.1): 
 

Таблиця 11.1 – Види та методик контролю дисципліни 
Вид контролю Метод контролю 

Поточний контроль  Усне опитування, розгорнута бесіда, дискусія, 
робота в групах 
 Словниковий диктант 
 Виконання тестових завдань  
 Розв’язування практичних задач 

Модульний контроль  Виконання модульних контрольних робіт 

Підсумковий контроль  Презентація і захист індивідуальних 
аналітичних робіт/рефератів 
 Виконання модульних контрольних робіт 

 
Результати контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, які включають: 
1. Усні відповіді, розв’язування задач, тестування в ході проведення практичних 

занять (всього максимально 50 балів ) 
Семінарські та практичні заняття проводяться у вигляді виступів студентів, 

дискусії, розгорнутої бесіди, розв’язування задач та тестових завдань. Студенти 
відповідають як за бажанням, так і за викликом викладача. Оцінюються не тільки 
основні виступи, але й суттєві доповнення до викладеного іншими. На семінарських 
заняттях заслуховуються тематичні повідомлення, реферати. На практичних заняттях 
розв’язуються задачі та тестові завдання. 

У кінці семінарського заняття викладач підводить підсумки, оцінює виступ 
кожного студента, акцентує увагу на найбільш вдалих відповідях, повертається до 
недостатньо розглянутих проблем та недоліків у висвітленні теми. Крім того, ставиться 
завдання щодо підготовки до наступного семінарського заняття. 

Готуючись до семінарського заняття, студент повинен добре вивчити 
рекомендовану до даної теми літературу, продумати відповіді на кожне, без винятку, 
питання, написати короткі тези свого виступу. 

У межах кожної теми студенти отримують бали за: 
 розглянуті теоретичні питання або проведене дослідження відповідно до 

сформульованої теми; 
 усне (бліц) опитування; 
 роботу в групах; 
 написання тестових завдань; 
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 розв’язування задач. 
За результатами семестрового контролю студент, який набрав 51 бал і більше, 

отримує залік. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота 
ІНДЗ 

Сума 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-9 Т10-11 Мод. 
КР 1 

Т12-14 Т15-
16 

Мод. 
КР 2 

 100 

5 5 5 5 10 15 10 10 15 20 100 
Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 
А 90 – 100 

зараховано 

В 81-89 

С 71-80 

D 61-70 

E 51-60 

FX 21-50 не зараховано з можливістю повторного 
складання 

F 
0-20 

не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  
факультетів  (педагогічними  радами  коледжів). 

 
13. Методичне забезпечення 

1. Методичні матеріали для аудиторної роботи студентів з курсу «Основи 
організації бізнесу». Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 28 с. 

2. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів з курсу «Основи 
організації бізнесу». Львів: Видавництво ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. 24 с. 
 

14. Рекомендована література 
 

Базова 
1. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації бізнесу: 

навч. посібник. Під заг. Ред. А.М. Мельникова. Київ: Центр учбової літератури, 
2013. 200 с. URL: https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf  

2. Кубіній Н.Ю. Основи бізнесу: навчальний посібник. Ужгород, 2013. – 204с. 
URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahU
KEwikjaWuxN_uAhUOt4sKHYLDAxoQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2F
dspace.uzhnu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2Flib%2F21412%2F1%2F%25D0%25

https://cul.com.ua/preview/osn_organ_biz_Meln.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikjaWuxN_uAhUOt4sKHYLDAxoQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.uzhnu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2Flib%2F21412%2F1%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259D.%25D0%25AE.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2520%2528%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2529.doc&usg=AOvVaw2_F7GCJaPzfvIVeQ1chbUx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikjaWuxN_uAhUOt4sKHYLDAxoQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.uzhnu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2Flib%2F21412%2F1%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259D.%25D0%25AE.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2520%2528%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2529.doc&usg=AOvVaw2_F7GCJaPzfvIVeQ1chbUx
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikjaWuxN_uAhUOt4sKHYLDAxoQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fdspace.uzhnu.edu.ua%2Fjspui%2Fbitstream%2Flib%2F21412%2F1%2F%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B9%2520%25D0%259D.%25D0%25AE.%2520%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2583%2520%2528%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2529.doc&usg=AOvVaw2_F7GCJaPzfvIVeQ1chbUx
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9A%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596%25D
0%25B9%2520%25D0%259D.%25D0%25AE.%2520%25D0%259E%25D1%2581
%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%2520%25D0%25B1
%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%
2583%2520%2528%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25BB%25D0%25B0%252
0%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%2529
.doc&usg=AOvVaw2_F7GCJaPzfvIVeQ1chbUx  

3. Тіханова Т.Ю. та ін. Основи бізнесу. Одеса, 2007 р. 188 с. URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwiK5e2sxd_uAhVOiYsKHVT8AlQQFjAAegQIAxAC&url=ht
tps%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1260390%2F&usg=AOvVaw2WRL
L07lcLaatYM2k5uK5c  

4. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса: ФОП 
Бондаренко, 2018 р. 305 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1860_50378142.pdf  

Допоміжна 
1. Господарський кодекс України від 16.03.2004 № 436-IV. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до докум.:  www.rada.gov.ua. 
2. Мазнєв Г.Є., Лагода Т.О., Піпіна Т.Є., Півень А.В. Організація агробізнесу та 

підприємництва: навч. посібник для підготовки до здачі модулів. Ч.1. Харків, 
2012.  129 с. URL: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja
&uact=8&ved=2ahUKEwi18rjow9_uAhUImYsKHRFCBooQFjAAegQIAhAC&
url=http%3A%2F%2Finternal.khntusg.com.ua%2Ffulltext%2FPAZK%2FUCHEB
NIKI%2FOrgan_agrobizn_1_2012.pdf&usg=AOvVaw3kZRFkfzJHn7_TaykF2Ap
R  

3. Матковський та ін. Бізнес-статистика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016 р. 
280 с. 

4. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове 
регламентування. Навч. посібник / За редакцією Козака Ю. Г., Логвінової Н. 
С. К.: Центр учбової літератури, 2010. 648 с. URL: 
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1370/1/%D0%9C%D1%96%
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http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1370/1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.Pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1370/1/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.Pdf
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http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D
1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20
%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.
pdf?sequence=1&isAllowed=y  

6. Підприємницька діяльність та агробізнес. За ред проф. М.М. Ільчука. Київ: 
Вища освіта, 2006 р. 545 с. URL: 
https://1lib.eu/book/3011677/1d6cb7?regionChanged=&redirect=158295055  

7. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
докум.: www.www.rada.gov.ua. 

8. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Закон України вiд 04.02.2009  № 913-VI. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до докум.: www.www.rada.gov.ua. 

9. Про інформацію. Закон України вiд 02.10.1992. № 3322-XI. Документ 
2657-12, [Електронний ресурс] – Режим доступу до докум.:  
www.rada.gov.ua 

10. Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки 
сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю 
підприємств. Затверджене Наказом Держкомстату України 16.12.2009 р. № 
481. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум. : 
http://www.ukrstat.gov.ua. 

11. Синицина А.Г. Рачкован О.Д. Основи бізнесу та підприємницької 
діяльності. Конспект лекцій. Харків: ХДУХТ, 2019. 93 с. URL: 
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2065_85675251.pdf  

12. Статистика підприємств: навч. посібник С.О. Матковський та ін.; за ред. 
С.О. Матковського – К: АЛЕРТА, 2013. – 560 с. 

 
 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
 

Організація, установа. Адреса Веб-сайту 
1. Кабінет міністрів України https://www.kmu.gov.ua/  
2. Департамент державної реєстрації та 

нотаріату http://ddr.minjust.gov.ua/   

3. Єдиний портал державних послуг «Дія»  https://diia.gov.ua/  
4. Державна служба статистики України. http://ukrstat.gov.ua/  
5. Головне управління статистики у 

Львівській області. http://lv.ukrstat.gov.ua/ 

6. Державна податкова служба України https://tax.gov.ua/  
7. Інформаційний сайт Бухгалтер 911 https://buhgalter911.com  
8. Інформаційний сайт Дебет-кредит https://dtkt.com.ua/  

 

http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7528/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://1lib.eu/book/3011677/1d6cb7?regionChanged=&redirect=158295055
http://www.www.rada.gov.ua/
http://www.www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12
http://www.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2065_85675251.pdf
https://www.kmu.gov.ua/
http://ddr.minjust.gov.ua/uk/905174873a1d1a3e27e79d343530fddf/pro_departament/
https://diia.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://lv.ukrstat.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
https://buhgalter911.com/
https://dtkt.com.ua/
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