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1. Анотація курсу та Веб-сайт його розміщення 

Назва дисципліни Економіка фірми 

Статус дисципліни Обов’язкова 

2. Інформація про викладача 

Форма контролю екзамен 

Викладач (і) Бакіна Тетяна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри БКМТ  

http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/bakina-tetyana-volodymyrivna/  

E-mail викладача tatiana.bakina@tsatu.edu.ua  

Веб-сайт курсу http://nip.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=4110 (доступ через особистий 

логін і пароль для навчально-інформаційного порталу ТДАТУ) 

Дисципліна «Економіка фірми» спрямована на отримання студентами базових знань із 

питань організації і функціонування підприємницької діяльності фірми, сутності і принципів 

підприємницької діяльності, основних рис підприємця, а також практичних вмінь і навичок 

щодо механізму організації власної справи, оволодінні методикою аналізу політики 

підприємства, ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх уникнення. Дисципліна 

орієнтує на пошук нових ринкових можливостей та формування на цій основі нових бізнес-ідей. 

3.Мета викладання дисципліни 

формування системи знань у сфері підприємницької діяльності фірми згідно з існуючим 

законодавством в умовах розвитку ринкової економіки, ознайомлення з реалізацією 

підприємницьких ідей в Україні, в інших країнах з подальшим використанням цього досвіду в 

практичній діяльності. 

4. Завдання вивчення дисципліни 

- дати загальне уявлення про підприємницьку діяльність фірми, її соціально-економічний зміст; 

- розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, 

інфраструктурного обслуговування і забезпечення підприємницької діяльності; 

- сформувати систему знань із етичних норм, властивих підприємцю. 

- визначати роль ризиків у підприємницькій діяльності фірми та заходи їх подолання. 

- висвітлити проблему управління й державного регулювання підприємницькою діяльністю і на 

цій основі сформувати підприємницький тип господарювання. 

5. Результати навчання – компетентності (з урахуванням soft skills) 

знання Як результат вивчення дисципліни студент повинен знати:  

- сутність та види підприємницької діяльності фірми;   

- механізм  втілення  підприємницької  ідеї;  технологію  заснування  власної  

справ;  

- принципи вибору виду підприємства та організаційно-правової форми фірми; 

- права і обов’язки керівництва фірми щодо державних контролюючих органів; 

- правила та процедури ліцензування окремих видів підприємницької 

діяльності фірми; 

- сутність, види та етапи планування підприємницької діяльності; 

- види контрактів та способи укладання комерційних угод; 

- особливості зовнішньоекономічної діяльності фірми; 

- сутність та види ризиків з якими стикається фірма при здійсненні 

підприємницької діяльності; 

- принципами корпоративної культури та етики підприємництва. 

уміння РН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники 

РН21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб'єктів. 
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soft skills; 

 

РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної 

діяльності; здатність аналітично мислити, уміння критично оцінювати ситуацію, 

навички командної роботи, комунікації та публічних виступів. 

Після успішного проходження курсу здобувач вищої освіти володітиме наступними 

компетентностями: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

економіки та у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної 

науки; 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-,макро- та міжнародному рівнях; 

СК 2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 

правовими актами; 

СК 8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових 

відносин; 

СК 11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію; 

СК 12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення; 

СК 13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання,  оцінку їх конкурентоспроможності; 

СК 14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних 

сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

6. Пререквізити 

Дисципліни, що 

передують вивченню 

даної дисципліни 

Економіка, зовнішньоекономічна діяльність, економічний ризик та 

методи його вимірювання, мікроекономіка, логістика, КР Правила 

міжнародних торгових поставок 

7. Постреквізити 

Дисципліни, які спираються 

на вивчення даної дисципліни 

Бухгалтерський облік, економічна діагностика, економіка 

домогосподарств, економіка та організація підприємств малого 

бізнесу,фінанси підприємств, звітність суб’єктів господарської 

діяльності 

8. Структура курсу 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні основи підприємницької діяльності» 

1 

Лекція 1 

Підприємництво - характерна 

риса економічного розвитку 

суспільства. 

2     

Семінарське 

заняття 1 

Підприємництво - характерна 

риса економічного розвитку 

суспільства. 

  2  2 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1 

2 

 
Лекція 2 

Права і обов’язки державних 

контролюючих органів щодо 

підприємницьких структур. 

2     
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Семінарське 

заняття 2 

Права і обов’язки державних 

контролюючих органів щодо 

підприємницьких структур. 

  2  2 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,5 

Семінарське 

заняття 3 

Права і обов’язки державних 

контролюючих органів щодо 

підприємницьких структур. 

  2  2 

Самостійна 

робота 3 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   7,5 1,5 

3 

Лекція 3 

Вибір виду підприємства та 

організаційно-правової форми 

підприємництва. 

2     

Семінарське 

заняття 4 

Вибір виду підприємства та 

організаційно-правової форми 

підприємництва. 

  2  2 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,5 

4 

Лекція 4 Державна реєстрація 

підприємницьких структур. 

Ліцензування окремих видів 

підприємницької діяльності. 

2     

Семінарське 

заняття 5 

Державна реєстрація 

підприємницьких структур.  
  2  2 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,5 

Семінарське 

заняття 6 

Ліцензування окремих видів 

підприємницької діяльності. 
  2  2 

Самостійна 

робота 6 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   7,5 1,5 

5 

Лекція 5 Планування 

підприємницької діяльності. 

Бізнес-план. 

2     

Семінарське 

заняття 7 

Планування підприємницької 

діяльності. Бізнес-план. 
  2  3 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,5 

6,7 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1 
   7,5  

ПМК 1 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 1 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 84 год. 10  14 60 35 

Змістовний модуль 2. «Практичні аспекти розвитку бізнесу» 

 

8 

Лекція 6 
Трудові відносини у 

сфері підприємництва.  
2     

Семінарське 

заняття 7 

Трудові відносини у сфері 

підприємництва. 
  2  1 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,25 

Семінарське 

заняття 8 

Трудові відносини у сфері 

підприємництва. 
  2  2 
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Самостійна 

робота 8 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   7,5 1,25 

9 

Лекція 7 Організація укладання 

комерційних угод. 
2     

Семінарське 

заняття 9 

Організація укладання 

комерційних угод. 
  2  2 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,25 

10 

Лекція 8 Проведення приватизації та 

особливості  отримання землі та 

землекористування в Україні. 

2     

Семінарське 

заняття 10 

Проведення приватизації та 

особливості  отримання землі та 

землекористування в Україні. 

  2  2 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,25 

Семінарське 

заняття 12 

Проведення приватизації та 

особливості  отримання землі та 

землекористування в Україні. 

  2  2 

Самостійна 

робота 12 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   7,5 1,25 

11 

Лекція 9 Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємницьких структур. 
2     

Семінарське 

заняття 13 

Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємницьких структур. 
  2  2 

Самостійна 

робота 13 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,25 

12 

Лекція 10 Підприємницький ризик. 

Культура і етика 

підприємництва 

2     

Семінарське 

заняття 14 

Підприємницький ризик. 
  2  2 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до семінарського 

заняття 
   7,5 1,25 

Семінарське 

заняття 15 

Культура і етика 

підприємництва 
  2  2 

Самостійна 

робота 15 

Робота на навчально-

інформаційному порталі 
   7,5 1,25 

13,14 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2 
   10  

ПМК 2 Підсумковий контроль за 

змістовний модуль 2 
     

Всього за змістовий модуль 2 – 96 год. 10  16 70 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни – 180 год. 100 

 

9.Методи та форми навчання 

Форми навчання:  

- за рівнем взаємодії здобувача вищої освіти з викладачем: індивідуальне, групове, 

колективне; 

- за місцем проведення занять: аудиторне, поза аудиторне. 
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Методи навчання: лекції, лекція-бесіда, тематична дискусії, презентації, вправи, виконання 

розрахункових завдань, робота в малих групах, групові та/або індивідуальні проекти. 

10. Політика курсу 

Відвідування занять є важливою складовою навчання. За пропуски занять без поважної причини 

здобувач вищої освіти буде не атестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають 

бути відпрацьовані. 

Дозволяється вільне відвідування лекцій здобувачам за індивідуальним графіком навчання. 

Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Під час виконання письмових тестових завдань недопустимо порушення академічної 

доброчесності. 

Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними). 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до 

учасників навчального процесу, дотримуватися дисципліни, дбайливо ставитись до обладнання 

та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік навчального процесу 

11. Система оцінювання курсу 

Щотижнево – бали за роботу на практичних заняттях; в межах кожної теми – бали за самостійну 

роботу; по завершенню змістовного модуля – бали за ПМК; по завершенню семестру – бали за 

іспит. Результати поточного та підсумково-модульного контролю формують узагальнену оцінку 

в балах за накопичувальним принципом 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється відповідно до «Положення про 

оцінювання знань студентів ТДАТУ» за 100-бальною шкалою 

Критерії оцінювання 

Практичні заняття Частка вірно виконаних завдань 

Самостійна робота (СРС) Студент опрацьовує питання, що призначені для самостійного 

вивчення і для контролю проходить тестування на НІП ТДАТУ 

(дві спроби – середній результат) 

Підсумково-модульний 

контроль (ПМК І,ІІ) 

Відбувається у вигляді тестових завдань та письмових робіт в 

кінці вивчення змістовних модулів. 

Підчас модульного контролю оцінюються такі компоненти: 

 Повнота розкриття питання (вірні відповіді) 

 Якість інформації  

 Самостійність. 

12. Інформаційний пакет по дисципліні 

Рекомендована література 

1. Варналій  З.  С.  Мале  підприємництво:  основи  теорії  і практики:  навч.  посіб. / З. С. 

Варналій. – 3-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2005. – 302 с.  

2. Виноградська  А.  М.  Основи  підприємництва:  навч.  посіб. / А. М. Виноградська. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 544 с.  

3. Глущевський  В.  В.  Методологічні  основи  концепції  управління  ризиками 

підприємницької діяльності [Текст] / В. В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 

116–124.  

4. Донець  Л.  І.  Основи  підприємництва:  навч.  посіб.  / Л. І. Донець, Н. Г. Романенко. – К. : 

ЦНЛ, 2006. – 320 с.  

5. Карлін М. І. Правові основи підприємництва: навч. посіб. / М. І. Карлін. – 2-ге вид., випр. і 

доп. – К. : Кондор, 2006. – 368 с.  

6. Тирпак  І.  В.  Основи  економіки  та  організації  підприємництва  [Текст] :  навч. посіб. / І. В. 

Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков. –К. : Кондор, 2011. – 284 с.  

7. Швиданенко Г. О.  Бізнес-діагностика  підприємства  :  [навч.  посіб.]  / Г. О. Швиданенко, А. 

І. Дмитренко, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2011. – 344 с. 
Інформаційні ресурси 
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1. Навчально-інформаційний портал ТДАТУ http://nip.tsatu.edu.ua 

2. Наукова бібліотека ТДАТУ http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

3. Методичний кабінет кафедри БКМТ. 

4. Internet. 

 


