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 1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та поведінкові 

науки» 
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

    051 «Економіка»    
(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне  
науково-дослідне завдання 

− 

 

Загальна кількість годин – 120 
Семестр 

9-й 9-й 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
 
аудиторних – 3 
самостійної роботи студента – 5 

 

 

Освітній ступінь: 

 магістр 

Лекції 

18 год. 6 год. 

Практичні 

22 год. 10 год. 

Самостійна робота 

76 год. 104 год. 

Індивідуальні  

завдання 

− год. 

Вид контролю: 

Залік 

Передумови для вивчення дисципліни: відсутні дисципліни, які передують вивченню 

даної 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

В сучасних умовах господарювання набувають значущості проблеми, пов'язані з 

функціонуванням основних учасників ринку та суб'єктів господарської діяльності, що, в 

свою чергу, обумовлює необхідність підвищення ефективності підготовки фахівців з 

урахуванням попиту, зумовленого соціально-економічною перебудовою в державі та 

глобалізаційними процесами в економіці. 

Мета навчальної дисципліни: формування системи знань у сфері організації та 

розвитку підприємницької діяльності, набуття умінь організації, здійснення, аналізу та 

планування підприємницької діяльності в ринкових умовах, прийняття раціональних 

управлінських рішень з менеджменту підприємництва.  

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями  та 

практичними навичками об'єктивних закономірностей, умов і процесів підприємницької 

діяльності, що є складовою таких визначених освітньо-професійною програмою 

загальних компетентностей: 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 
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- здатність виявляти ініціативу та підприємливість; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

спеціальних (фахових) компетентностей: 

- здатність започатковувати власну справу та організовувати виробниче середовище; 

-здатність здійснювати системний аналіз соціально-економічних об'єктів і процесів 

різних рівнів; 

- здатність здійснювати пошук, збір, систематизацію, нагромадження інформації, 

оброблювати дані, готувати аналітичні матеріали за темою досліджень, розробляти 

управлінські рішення за допомогою сучасних інформаційних технологій; 

- здатність здійснювати комплексний економічний аналіз діяльності фірми (підрозділу), 

формувати її ринкову стратегію з урахуванням невизначеності та ризику. 

 

 

3. Очікувані результати навчання 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- знати основні засади організації, регулювання та обліку підприємницької діяльності; 

- знати принципи і методи менеджменту в системі внутрішніх і зовнішніх комунікацій 

організації; 

- вміти застосовувати методологію системного аналізу в процесі дослідження складних 

соціально-економічних систем, явищ і процесів; 

- знати і вміти застосовувати законодавчі і нормативно-правові акти з питань 

регулювання предметної області; 

-застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати;  

- здійснювати зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

- демонструвати вміння  прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємництва 

Тема 1. Основні засади підприємництва. 

Сутність підприємництва та його значення в сучасних умовах. Функції та принципи 

підприємництва. Етапи та складові підприємницької діяльності. Форми організації 

підприємницької діяльності. Види підприємств. 

Тема 2. Інноваційне і соціальне підприємництво 

Сутність та економічна роль інноваційного підприємництва. Організація інноваційного 

підприємництва. Венчурний бізнес у світі та в Україні. Сутність та види соціального 

підприємництва. Особливості розвитку соціального підприємництва в Україні. 

Тема 3. Міжнародне підприємництво 

Тенденції розвитку міжнародних економічних відносин. Міжнародний бізнес: поняття, 

мотивація, суб’єкти, типи і види. Вивіз капіталу та його форми. Цілі державного 

регулювання міжнародної підприємницької діяльності. Державні та міжнародні органи 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Методи та рівні державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. Вільні економічні зони. 

Тема 4. Організація підприємницької діяльності в Україні. Державне регулювання 

підприємницької діяльності. 

Умови та принципи заснування власної справи. Ідеї та цілі заснування власної справи. 

Етапи заснування власної справи. Купівля діючого підприємства. Продаж підприємства в 

ході здійснення процедур банкрутства підприємства-боржника. Оренда підприємства як 

форма заснування власної справи. Державна реєстрація суб‘єктів підприємницької 

діяльності. Постановка на облік підприємств в контролюючих органах. Відкриття рахунків у 
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кредитних організаціях (банках). Правове забезпечення підприємницької діяльності. 

Сутність та методи державного регулювання підприємництва. Державна політика підтримки 

підприємництва. Ліцензування, патентування, сертифікація підприємницької діяльності.  

Змістовий модуль 2. Організація та облік підприємницької діяльності в Україні 

Тема 5. Системи оподаткування  підприємницької діяльності. 

Сутність та види систем оподаткування (податкових режимів). Характеристика 

спрощеної системи оподаткування. Спрощена система оподаткування фізичних осіб - 

суб’єктів підприємницької діяльності. Спрощена система оподаткування юридичних осіб - 

суб’єктів підприємницької діяльності. Загальна система оподаткування фізичних і 

юридичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності. Оподаткування осіб, що займаються 

незалежною професійною діяльністю. 

Тема 6. Організація розрахунків між суб’єктами  підприємницької діяльності. 

Види розрахунків. Особливості здійснення безготівкових розрахунків. Первинні 

документи, порядок їх виписки, реєстрації, передачі, зберігання. Організація готівкових 

розрахунків. Види та порядок застосування реєстраторів розрахункових операцій. Книги 

обліку та розрахункові квитанції. Розрахунки з найманими працівниками та за цивільно-

правовими договорами.  

Тема 7. Організація обліку результатів підприємницької діяльності. 

Поняття форми обліку. Особливості обліку результатів діяльності юридичними особами 

– суб’єктами підприємницької діяльності на загальній та спрощеній системах оподаткування. 

Книги обліку доходів та витрат. Особливості заповнення Книги обліку доходів та витрат 

фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.  

Тема 8. Оподаткування та звітність суб’єктів  підприємницької діяльності. 

Обов’язкова та добровільна реєстрація платниками ПДВ. Система електронного 

адміністрування ПДВ. Звітність з ПДВ. Особливості оподаткування акцизним податком 

діяльності фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Звітність по акцизному 

податку. Плата за землю. Звітність по платі заземлю. Податкові декларації платників єдиного 

податку. Звітність фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності на загальній системі 

оподаткування  

Тема 9. Система соціального страхування. Соціальна відповідальність бізнесу. 

Система загальнообов’язкого державного соціального страхування. Порядок 

нарахування та сплати єдиного соціального внеску суб’єктами підприємницької діяльності. 

Види та структура звітності за ЄСВ. Соціальне страхування на добровільних засадах. Суть та 

особливості соціальної відповідальності бізнесу.  

Тема 10. Відповідальність суб‘єктів підприємницької діяльності 

Сутність та види відповідальності підприємців. Нормативно-законодавче регулювання 

проведення перевірок. Планові та позапланові перевірки. Документальне оформлення 

перевірок.Податкові перевірки 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

Тема 

Кількість годин, відведених на: 
Денна форма Заочна форма 

Усього 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
в
д

ан
н

я
  

С
ам

о
ст

ій
н

у
 

р
о

б
о

ту
 

Усього  

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
в
д

ан
н

я
  

С
ам

о
ст

ій
н

у
 

р
о

б
о

ту
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємництва 

Тема 1. Основні засади 

підприємництва 
11 2 2 - 7 12 2 - - 10 

Тема 2. Інноваційне і 

соціальне підприємництво 
11 1 1 - 9 10 - - - 10 
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Тема 

Кількість годин, відведених на: 
Денна форма Заочна форма 

Усього 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
в
д

ан
н

я
  

С
ам

о
ст

ій
н

у
 

р
о

б
о

ту
 

Усього  

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
ти

ч
н

і 

за
н

я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

за
в
д

ан
н

я
  

С
ам

о
ст

ій
н

у
 

р
о

б
о

ту
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 3. Міжнародне 

підприємництво 
11 1 1 - 9 10 - - - 10 

Тема 4. Організація 

підприємницької 

діяльності в Україні. 

Державне регулювання 

підприємницької 

діяльності 

11 2 2 - 7 12 - 2 - 10 

Усього годин 44 6 6 - 32 44 2 2 - 40 

Модуль ІІ 

Змістовий модуль 2. Організація та облік підприємницької діяльності в Україні 

Тема 5.  Системи 

оподаткування 

підприємницької 

діяльності 

14 2 4 - 8 14 1 2 - 11 

Тема 6. Організація 

розрахунків між 

суб’єктами 

підприємницької 

діяльності 

12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 7. Організація обліку 

результатів 

підприємницької 

діяльності 

14 2 4 - 8 14 1 2 - 11 

Тема 8. Оподаткування та 

звітність суб’єктів 

підприємницької 

діяльності 

12 2 2 - 8 13 1 1 - 11 

Тема 9. Система 

соціального страхування. 

Соціальна відповідальність 

бізнесу 

12 2 2 - 8 11 - 1 - 10 

Тема 10. Відповідальність 

суб’єктів підприємницької 

діяльності 

12 2 2 - 8 11 - 1 - 10 

Усього годин 76 12 16 - 48 76 4 8 - 64 

Разом 120 18 22 - 80 120 6 10 - 104 

6. Теми семінарських занять 
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7. Теми практичних занять 

 
№ 

теми 
 

Тема 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Основні засади підприємництва 2 - 

2 Інноваційне і соціальне підприємництво 
 

2 - 
3 Міжнародне підприємництво 2 - 

4 Організація підприємницької діяльності в Україні. Державне регулювання 
 

2 2 

5 Системи оподаткування підприємницької діяльності 4 2 

6 Організація розрахунків між суб’єктами підприємницької діяльності 2 1 

7 Організація  обліку результатів підприємницької діяльності  
 

4 2 

8 Оподаткування та звітність суб’єктів підприємницької діяльності 2 1 

9 Система соціального страхування. Соціальна відповідальність бізнесу 2 1 

10 Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності  2 1 

8. Теми лабораторних занять 

9. Самостійна робота 

 
№ 

теми 
 

Тема 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Основні засади підприємництва 7 10 

2 Інноваційне і соціальне підприємництво 
 

7 10 

3 Міжнародне підприємництво 7 10 

4 Організація підприємницької діяльності в Україні. Державне регулювання 
 

7 10 

5 Системи оподаткування підприємницької діяльності 6 11 

6 Організація розрахунків між суб’єктами підприємницької діяльності 6 11 

7 Організація  обліку результатів підприємницької діяльності  
 

6 11 

8 Оподаткування та звітність суб’єктів підприємницької діяльності 6 11 

9 Система соціального страхування. Соціальна відповідальність бізнесу 6 10 

10 Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності  6 10 

 

10. Індивідуальні завдання 

11. Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, співбесіда, дискусія), 

МН2 – практичний метод (практичні заняття), 

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій), 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою, 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (мультимедійні, дистанційні, веб-орієнтовані), 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань). 

12. Методи оцінювання 

МО2 – усне або письмове опитування, 

МО4 – тестування, 

МО7 – презентація виконаних робіт, 

МО9 – захист практичних робіт,  

МО 10 - залік 
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13. Засоби діагностики результатів навчання 

1. Поточний контроль знань здійснюється шляхом усного і письмового опитування на 

практичних заняттях, проведення тематичного тестування. 

2. Оцінювання домашніх завдань і самостійної роботи для поточного контролю рівня 

здобутих теоретичних знань і практичних навиків 

3. Оцінювання модульних контрольних робіт для проміжного контролю знань і вмінь. 

4. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 

 

14. Критерії оцінювання результатів навчання 

Основними критеріями при оцінюванні результатів поточного, проміжного та 

підсумкового контролів, є такі: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних 

заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводяться за такими критеріями (у % 

від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 розрахункові завдання, задачі: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці, звіт підготовлено з незначним відхиленням від вимог; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, судження 

студента не достатньо аргументовані; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Результати поточного та проміжного контролю оцінюються за шкалою [0...100] балів. 

Студент складає підсумковий контроль у вигляді заліку. Для отримання позитивної оцінки 

необхідно за виконані завдання поточного, проміжного та підсумкового контролю знань і 

вмінь набрати не менше 60 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100  

 

зараховано 
82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

33-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

15. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Самостійна 

робота 

МКР 

1 

МКР 

2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 15 15 100 

 

Для зарахування заліку: 

 сума балів ≥ 60; 

 виконана самостійна робота; 

 виконані модульні контрольні роботи. 

Розподіл балів: 

а) практичні заняття (опитування, тестування, виконання домашніх завдань, самостійних 

робіт): 50  балів; 

б) модульні контрольні роботи: 30 балів; 

в) самостійна робота: 20 балів. 

 

16. Методичне забезпечення дисципліни 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Організація та облік підприємницької 

діяльності» включає: 

 робочу програму навчальної дисципліни; 

 опорний конспект лекцій на паперовому та електронному носіях; 

 плани практичних занять та завдань; 

 методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів; 

 питання, задачі, завдання для проміжного і підсумкового контролю їх знань; 

 пакет ККР для контролю залишкових знань; 

 завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи студентами заочної 

форми навчання. 

Рекомендована базова література, завдання для домашніх та самостійних робіт, бланки 

первинних та звітних документів, основні нормативні документи розміщені на ресурсі е-

навчання кафедри економічної кібернетики www.ekibernetika.rv.ua.  
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17. Питання для підготовки для підсумкового контролю 

1. Сутність підприємництва та його значення в сучасних умовах.  

2. Функції та принципи підприємництва.  

3. Етапи та складові підприємницької діяльності.  

4. Форми організації підприємницької діяльності.  

5. Види підприємств. 

6. Сутність та економічна роль інноваційного підприємництва.  

7. Організація інноваційного підприємництва. Венчурний бізнес у світі та в Україні.  

8. Сутність та види соціального підприємництва.  

9.  Особливості розвитку соціального підприємництва в Україні. 

10. Сутність та загальні характеристики міжнародного підприємництва. 

11. Інтернаціоналізація підприємницької діяльності. 

12.  Економічна сутність спільного підприємництва. 

13.  Міжнародний факторинг і франчайзинг як форми підприємницької діяльності.  

14. Міжнародні ринкові інституції (біржі, аукціони, виставки і ярмарки). 

15. Умови, принципи, ідеї та цілі заснування власної справи.  

16. Етапи заснування власної справи.  

17. Державна реєстрація суб‘єктів підприємницької діяльності. Постановка на облік 

підприємств в контролюючих органах.  

18. Правове забезпечення підприємницької діяльності.  

19. Сутність та методи державного регулювання підприємництва. Державна політика 

підтримки підприємництва.  

20. Ліцензування, патентування, сертифікація підприємницької діяльності.  

21. Сутність та види систем оподаткування (податкових режимів).  

22. Характеристика спрощеної системи оподаткування.  

23. Спрощена система оподаткування фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.  

24. Спрощена система оподаткування юридичних осіб - суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

25. Загальна система оподаткування фізичних і юридичних осіб суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

26. Оподаткування осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю. 

27. Способи реєстрації розрахункових операцій.  

28. Порядок застосування засобів реєстрації розрахункових операцій (РРО). 

29. Звітність при використанні РРО. 

30. Організація трудових відносин. 

31. Оподаткування доходів найманих працівників. 

32. Звітність підприємця щодо найманих працівників. 

33. Загальні засади обліку результатів діяльності.  

34. Книга обліку доходів при використанні спрощеної системи оподаткування 

35.  Книги обліку доходів та витрат при використанні загальної системи оподаткування.  

36. Податок з доходів фізичних осіб (ПДФО) 

37. Єдиний податок (ЄП) 

38. Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 

39. Інші податки і збори. 

40. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

41. Порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску суб’єктами підприємницької 

діяльності. 

42. Нарахування та виплата допомог за рахунок коштів фондів соціального страхування. 

43. Види та структура звітності до фондів соціального страхування. 

44. Відповідальність підприємців перед фондами соціального страхування. 

45. Звітність по ЄСВ. 

46. Суть та особливості соціальної відповідальності бізнесу. 

47. Нормативно-законодавче регулювання проведення перевірок 
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48. Планові та позапланові перевірки 

49. Документальне оформлення перевірок 

50. Податкові перевірки 

18. Рекомендована література 

Основна 

1. Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2012. – 293 с. 

2. Доброва Н.В. Основи бізнесу: навчальний посібник / Доброва Н.В., Осипова М.М. – 

Одеса: Бондаренко М. О., 2018. – 305 с. 

3. Остапчук А. Д., Збарська А. В. Організація підприємницької діяльності у фірмі: 

навч.посібник [за ред. професора В. К. Збарського. –К.:КиМУ, 2015. –273с. 

4. Пляшко О.С., Денищук М.Ф. Підприємницька діяльність: облік, оподаткування, 

звітність. Навчальний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2007. – 320 с. 
 

Допоміжна 

5. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 

р. — К.: Істина, 2003. — 208 с 

6. Податковий кодекс України : Прийнятий Верховною Радою України 02.12.2010 № 

2755-VI 

7. Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12  

8. Закон України «Про підприємства в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12  

9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12  

10. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12  

11. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12  

12. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської ді-яльності” від 1 

червня 2000 року No 1775-ІІІ // Відомості Верхо-вної Ради України, 2000. — No 36. — С. 299. 

13. Закон України “Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23 

березня 1996 р. No 98/96-ВР // Відомості Вер-ховної Ради України. — 1996. — No 14. 

14. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 276-94-% 

D0%BF  

15. Аген Джон, Амстронг Девид. Основы свободного предпринимательства. –К., 1992. 

16. Аоки М. Фирма в японской экономике: Пер. с англ. –СПб.: Лениздат, 1995. 

17. Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка 

підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. Гецько та ін. – 

Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с.  

18. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового 

підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2011. – 160 с.  

19. Васенко В., Комісар С., Малікова І. Основи малого бізнесу і підприємницької 

діяльності. – Суми: ВАТ СОД, 2012. – 186 с. 21.  

20. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний 

посібник] [3-ге вид., перероб. та доп.] / Г. О. Горленко, Т. Г. Гільберг, Г. Д. Думанська та ін. 

– К-Под-й: «Аксіома», 2013 – 112 с. 

21. Донець Л.І., Романенко Н.Г.  Основи підприємництва. Навчальний посібник. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 

22. Єрохін В. Л.. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: 

Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. - 392 с., 2008 

23. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності. Посібник. / С.В. Мочерний, О.А. 

Устенко, С.І. Чеботар. - К.: Видавничий центр «Академія», 2005. -  280с. 
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24. Нагдалян Э. Инновационная экономика как основа экономического прорыва.–http: 

//www.unipat.ruam. 

25. Сизоненко В.О., Циганов С.А. Фінанси та підприємництво: Свiтовий досвiд та 

практика України: Навчальний посібник. – Тернопiль: Навчальна книга — Богдан, 2015. — 

576 с. 

19. Інформаційні (інтернет) ресурси 

1. Освітньо-професійна програма «Економічна кібернетика» підготовки магістра 

спеціальності 051 «Економіка». 

2. Сайт кафедри економічної кібернетики: http://www.ekibernetika.org.ua. 

3. Сайт-платформа кафедри економічної кібернетики для дистанційного навчання: 

www.kibernetika.rv.ua. 

4. Бібліотеки:  
– РДГУ: web-сайт – http://library.rshu.edu.ua, 

абонемент №1 – м. Рівне, вул. Пластова, 31, тел.22-59-15, 

  абонемент №2 – м. Рівне, вул. Толстого, 3, 

  абонемент №3 – м. Рівне, вул. Пластова, 41; 

– обласна наукова – м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел.22-10-63; 

– міська – м. Рівне, вул. Київська, 44, тел. 24-12-47. 
5. Законодавство України http:// www. zakon.rada.gov.ua 

6. Урядовий портал http:// www. kmu.gov.ua 

7. Безкоштовна відкрита бібіліотека Державного Університету  комунікацій 

http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/96 

8. Бухгалтерський портал  http://www.dtkt.com.ua 

9. Тижневик «Баланс» http://www.balance.dp.ua 

10. Журнал «Бухгалтерія-Бізнес» – http://www.buhgalteria.com.ua/ 

11. Вісник Податкової служби України – http://www.visnuk.com.ua 

12. Портал «Частный предприниматель» www.chp.com.ua 

 

http://www.chp.com.ua/

