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1. Мета дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є: формування у студентів загальних 

уявлень про підприємництво, торгівлю та біржову діяльність і необхідність 

оволодіння знаннями, які повинен мати економіст для фахової роботи за певним 

рівнем кваліфікації. Дати студентам загальні поняття про основні економічні, 

торгівельні та біржові категорії, основні вимоги до економічної роботи на 

підприємствах. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 

«Особисті фінанси». 

 

3. Результати навчання 
Програмний результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН 1. Використовувати 

базові знання з 

підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння 

критичного мислення, 

аналізу та синтезу в 

професійних цілях. 

словесні, 

наочні, 

практичні, 

репродуктивні, 

пояснювально-

ілюстративні, 

дослідницькі, 

аналітичні. 

самостійна 

робота 

самостійна 

письмова робота 

ПРН1.1 Знати наукові 

поняття, теорії й методи, 

необхідні для розуміння 

принципів 

підприємницької, 

торгівельної та біржової 

діяльності 

 

ПРН 1.2 Знати нормативно-

правові акти, довідкові 

матеріали, чинні стандарти, 

інструкції, офіційних 

класифікаторів товарів та 

інших документів у 

підприємництві 

 

ПРН 1.3 Вміти 

використовувати базові 

методи аналізу, планування 

та організації 

підприємницької та 

торгівельної діяльності в 

сучасних умовах 

ПРН 11. Демонструвати 

базові й структуровані 

знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для 

подальшого використання на 

практиці. 

усний контроль 

у вигляді 

фронтального 

опитування, 

поточне 

тестування 

ПРН11.1Вміти 

використовувати знання та 

вміння для розрахунку 

економічної ефективності, 

дослідження, вибору та 

проектування 

підприємницьких рішень 

 

ПРН11.2 Вміти формувати 

і обробляти необхідну 

інформаційну базу щодо 

зовнішнього та 
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внутрішнього середовища 

за певним видом 

підприємницької діяльності 

 

ПРН11.3 Мати навички 

критичного осмислення 

основних теорій, 

принципів, методів і понять 

у професійній діяльності на 

ринку 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1.Основи підприємництва 

Змістовий модуль 1. Загальні засади організації та функціонування 

підприємств 

Характеристика форм і методів підприємницької діяльності. Нормативно-

правова база регулювання господарської діяльності. Ключові ознаки 

індивідуального й корпоративного підприємництва. Алгоритм організації власної 

справи. Підприємництво в умовах невизначеності і ризику. Забезпечення 

конкурентоздатності підприємства. 

Змістовий модуль 2. Основи торгівельного підприємництва 

Організація, види та класифікаційні ознаки торгівлі. Забезпечення техніко-

технологічного процесу в торгівлі. Особливості роздрібної торгівлі 

продовольчими і непродовольчими товарами. Характеристика норм і правил 

міжнародної торгівлі. Сутність організаційного процесу закупівель, продажу 

товарів і транспортно-експедиторського обслуговування. Визначення фінансових 

показників підприємства. 

Змістовий модуль 3. Підприємництво та основи фондового ринку 

 Аналіз ринків капіталу. Процедура виходу компанії на IPO. Сутність 

поняття та класифікаційні ознаки бірж. Аналіз порядку утворення біржі. 

Характеристика ринку цінних паперів, видів цінних паперів та їх особливості. 

Сутність електронного трейдингу. Характеристика форвардних та ф’ючерсних 

контрактів. Біржові індекси фондового ринку.  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 30 30 - 90 

Змістовий модуль 1 35 10 10 - 15 

Змістовий модуль 2 35 10 10 - 15 

Змістовий модуль 3 35 10 10 - 15 

Індивідуальне завдання 30  - -  -  30 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
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6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд.годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Форми і методи 

підприємницької діяльності 

Зовнішнє середовище підприємництва. 

Нормативно правове регулювання 

господарської діяльності. Економічні та 

організаційні закономірності 

індивідуального й корпоративного 

підприємництва. 

2 

Тема 2. Підприємство як 

суб’єкт економічних відносин 

Організація власної справи.  Основні та 

оборотні активи підприємства. Персонал і 

організаційна структура. Складання 

бізнес-плану діяльності підприємства. 

4 

Тема 3. Підприємництво: 

конкуренція,невизначеність, 

ризик 

Монополія, олігополія та досконала 

конкуренція. Оцінка ризиків при 

організації підприємницької діяльності. 

Поняття конкурентоздатності 

підприємства.  

4 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Організація і структура 

торгівлі. Види торгівлі. 

Оптова та роздрібна торгівля, 

класифікація. Техніко-технологічний 

процес в торгівлі. Організаційна 

структура торгівельного підприємства. 

2 

Тема 5. Норми і правила 

торгівельного обслуговування 

Роздрібна торгівля продовольчими і 

непродовольчими товарами. Основні 

норми і правила міжнародної торгівлі. 

Законодавче регулювання торгівлі. 

4 

Тема 6. Організація закупівель 

і продажу товарів 

Перевезення торгівельних вантажів і 

транспортно-експедиторське 

обслуговування. Доходи і витрати 

торгівельного підприємства. Аналіз 

фінансових показників підприємства. 

4 

Змістовий модуль 3 

Тема 7. Передумови та 

процедура первинного  

публічного розміщення  акцій  

(ІРО) 

Характеристика категорії «фондовий 

ринок». Ринок капіталів у фінансуванні 

підприємств. Первинне публічне 

розміщення акцій або вихід на IPO як 

стратегічний варіант для фінансування 

бізнес-зростання компаній. Передумови 

перетворення приватної компанії у 

публічну. Стратегічні складові процесу 

виходу на IPO.  

4 

Тема 8. Основні поняття про 

ринок цінних паперів, види 

цінних паперів, їх особливості 

Порядок утворення та органи управління 

біржі, організаційна структура та 

персонал. Основи підприємництва на 

ринку цінних паперів. Електронний 

трейдинг – сучасна технологія біржової 

торгівлі. 

4 

Тема 9. Теорії функціонування 

ф’ючерсних ринків 

Форвардні та ф’ючерсні контракти. 

Поняття фондового індексу. 

2 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Форми і методи 

підприємницької діяльності 

Мотивуючі чинники підприємницької 

діяльності. Аналіз нормативно-правової 

бази регулювання господарської 

діяльності. Характеристика видів 

підприємництва (індивідуальне та 

корпоративне підприємництво; 

інноваційне, соціальне, стале 

підприємництво). 

2 

Тема 2. Підприємство як 

суб’єкт економічних відносин 

Аналіз процесу організації власної справи.  

Основи бізнес-планування 

підприємницької діяльності. 

4 

Тема 3. Підприємництво: 

конкуренція,невизначеність, 

ризик 

Підходи до оцінки ризиків при організації 

підприємницької діяльності. Шляхи 

забезпечення конкурентоздатності 

підприємства. 

4 

Змістовий модуль 2 

Тема 4. Організація і структура 

торгівлі. Види торгівлі. 

Характеристика оптової та роздрібної 

торгівлі. Аналіз техніко-технологічного 

процесу в торгівлі. Прямі продажі. 

Вендінг. 

2 

Тема 5. Норми і правила 

торгівельного обслуговування 

Принципи торгівельного обслуговування. 

Організація продажу. Санітарні вимоги до 

торговельного підприємства та його 

працівників. Контроль за дотриманням 

правил торговельного обслуговування 

населення. Аналіз основних норми і 

правил міжнародної торгівлі.  

4 

Тема 6. Організація закупівель 

і продажу товарів 

Планування закупівель. Вибір 

постачальників товарів. Характеристика 

організації транспортно-експедиторського 

обслуговування. Аналіз доходів і витрат 

торгівельного підприємства та фінансових 

показників. 

4 

Змістовий модуль 3 

Тема 7. Передумови та 

процедура первинного  

публічного розміщення  акцій  

(ІРО) 

Аналіз ринків капіталу (фондовий ринок, 

ринок деривативних фінансових 

інструментів, грошовий ринок). Механізм 

та стратегічні складові процесу виходу на 

IPO. 

4 

Тема 8. Основні поняття про 

ринок цінних паперів, види 

цінних паперів, їх особливості 

Характеристика товарної, фондової, 

валютної (криптовалютної), ф’ючерсної, 

універсальної біржі. Учасники ринків 

капіталу. Емісійні цінні папери. 

Деривативні контракти.   

4 

Тема 9. Теорії функціонування 

ф’ючерсних ринків 

Аналіз форвардних та ф’ючерсних 

контрактів. Характеристика міжнародних 

фондових індексів. 

2 

 



8 

 

Види завдань,засоби контролю і максимальна кількість балів 

 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1 (усне опитування за темою 1, доповіді за 

темою «Характеристика видів підприємництва»)  

2 

Практичне завдання №2 (усне опитування за темою 2, аналіз кейсів з 

організації власної справи) 

2 

Практичне завдання №3 (доповіді за темою «Основні складові бізнес-

плану») 

2 

Практичне завдання №4 (усне опитування за темою 3, доповіді за 

темою «Ризики при організації підприємницької діяльності») 

2 

Практичне завдання №5 (кейси та практичні завдання з аналізу 

конкурентного середовища) 

2 

Завдання до самостійної роботи №1 (підготовка презентацій за 

темами 1-3) 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 5 

Змістовий модуль 2 20 

Практичні завдання №6 (усне опитування за темою 4, доповіді за 

темою «Сучасні види торгівлі») 

2 

Практичні завдання №7 (усне опитування за темою 5, кейси з аналізу 

норм і правила торгівельного обслуговування) 

2 

Практичні завдання №8 (доповіді за темою «Стандарти, норми і 

правила міжнародної торгівлі») 

2 

Практичні завдання №9 (усне опитування за темою 6, кейси з аналізу 

планування закупівель та практичні задачі з вибору постачальників 

товарів) 

2 

Практичні завдання №10 (розрахункові завдання з аналізу доходів і 

витрат торгівельного підприємства та фінансових показників) 

2 

Завдання до самостійної роботи №2 (підготовка презентацій за 

темами 4-6) 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 5 

Змістовий модуль 3 20 

Практичні завдання № 11 (усне опитування за темою 7, доповіді за 

темою « Характеристика ринків капіталу») 

2 

Практичні завдання № 12 (усне опитування за темою 8, доповіді за 

темою «Види цінних паперів») 

2 

Практичні завдання № 13 (розрахункові завдання з доходності та 

прибутковості операцій з цінними паперами) 

2 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Вид: розрахунково-графічне завдання. 

Назва:«Розрахунок основних економічних показників діяльності 

підприємства». 

Мета: Метою розрахунково-графічного завдання є закріплення теоретичних 

знань з курсу «Основи підприємництва» та розвиток у студентів практичних 

навичок бізнес-планування при розрахунку основних економічних показників 

діяльності підприємств. 

. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання – білети: два теоретичні питання, 

одна задача. 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100 - - - 

Змістовий модуль 1 20 7 - 13 

Змістовий модуль 2 20 9 - 16 

Змістовий модуль 3 20 9 - 16 

Індивідуальне завдання 10    

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Практичні завдання № 14 (усне опитування за темою 9, аналіз кейсів 

та практичні завдання з аналізу форвардних та ф’ючерсних 

контрактів) 

2 

Практичні завдання № 15 (доповіді за темою «Характеристика 

міжнародних фондових індексів») 

2 

Завдання до самостійної роботи №3 (підготовка презентацій за 

темами 6-7) 

7 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 5 

Індивідуальне завдання 10 

Захист розрахунково-графічної роботи 10 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Задача 10  

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 
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Види завдань,засоби контролю і максимальна кількість балів 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання 

і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Введення в спеціальність 

(підприємництво, торгівля та біржова діяльність)» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. В. Покуца. – Харків : 

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 15 с. 

2. Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність): конспект лекцій з дисципліни для студентів усіх  

форм навчання зі спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та  

біржова діяльність / І. В. Покуца ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва 

ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 61 c. 

3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної 

дисципліни «Введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність)» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 076 – 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Харків. нац. ун-т міськ.госп-ва 

ім. О. М. Бекетова ; уклад. І. В. Покуца. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2019. – 14 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. — К.: 

Знання, 2007. — 1072 с. 

2. Забарський В.К., Стешук О.І. Основи підприємництва та бізнесу. 

Підручник. – Вінниця: «Нова Книга», 2004. – 464 с.  

3. Акіліна О.В., Пасічник В.Г. Основи підприємництва (навчально- 

методичний комплекс). Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2006. – 176 с.  

4. Біржова діяльність: підручник для студ. вузів / Ред. В. Крамаренко, Б. 

Холод. – К. : ЦУЛ, 2003. – 261 с. 
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5. Юр’єва Т.П. Економіка підприємств міського господарства. 

Підручник. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 564 с. 

6. Варналій З. С. Основи підприємництва : Навчальний посібник / 

Захарій Варналій,. - 3-тє вид., виправл. і доп. - К. : Знання-Прес, 2006. – 350с.  

7. Виноградська А. М. Основи підприємництва: навчальний посібник / 

Алла Виноградська. - 2-е вид., перероб. ідоп. - К.: Кондор, 2008. – 540  с. 

8. Марцин В. С. Економіка торгівлі: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. - 

К.: Знання, 2008. - 603 с. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bookletka.com/ekonomikatorgivli-pidruchnik.html#sthash.wGF755yN.dpuf 

9. Карлін М. І. Правові основи підприємництва: Навч. посіб. / 2-е вид., 

випр. і доповн. – К.: Кондор, 2011. – 368 с. 

10. Державна політика розвитку підприємництва в Україні : навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / З. С. Варналій [та ін.]; ред. К. О. Ващенко ; 

Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2010. - 305 с. 

11. Господарський кодекс України; Верховна Рада України : Кодекс 

України вiд 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 

12. Положення про типовий бізнес-план: наказ Фонду Держ. майна 

України від 26 трав. 2004 р. № 301. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG461.html 

13. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua 

14. Національна бібліотека України ім.. В.І.Вернадського. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення 05.04.2017). — 

Назва з екрана. 

15. Верховна Рада України. Законодавча база. [Електронний 

ресурс]Режим доступу: –http://www.iportal.rada.gov.ua/ (дата звернення 

06.04.2017). — Назва з екрана 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

1. Освітній компонент не потребує спеціального матеріально-технічного 

обладнання. 
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