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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна «Основи бізнесу» є варіативною компонентою ОПП «Автомобільний 

транспорт» підготовки бакалаврів зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», та дає змогу 

вивчити основи організації та функціонування бізнесу, механізм складання бізнес-плану, 

можливості підприємницької діяльності.  

У сучасних ринкових умовах неможливо орієнтуватись в економічному середовищі без 

знань основних законів функціонування ринку. Для активної участі в бізнесі зорганізується 

власна справа. Матеріал даної дисципліни спирається на узагальнені та взаємозв’язку різних 

споріднених економічних дисциплін.  направлений на надання допомоги у розуміння 

необхідності комплексного підходу до бізнесу, розумінні всіх його сторін. Вивчення положень  

даної дисципліни формує у студентів сучасне економічне мислення, системний підхід в аналізі і 

декомпозиції складних проблем, набуття практичних навичок у галузі генезису, проблем 

організації та функціонування бізнесу; обґрунтування бізнес-ідей, складання бізнес-плану, 

розуміння державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та визначення 

можливостей підприємницької діяльності. 

Дисципліна «Основи бізнесу» відноситься до циклу дисциплін вільного вибору 

студентів, відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів зі спеціальності  

274 «Автомобільний транспорт». 

 

 



2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Кредити Семестр  

VII 

Всього годин за навчальним планом, з них: 90 3,0 90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  30 - 30 

лекції 16 - 16 

лабораторні роботи - - - 

практичні заняття 14 - 14 

Самостійна робота, у т.ч:  60 - 60 

   підготовка до аудиторних занять 8 - 8 

   підготовка до контрольних заходів 10 - 10 

   виконання курсового проекту або роботи - - - 

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 
12 - 12 

підготовка до екзамену 30 - 30 

Форма підсумкового контролю   екзамен 

 

 

3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою дисципліни «Основи бізнесу»  є формування системи знань і практичних 

навичок у галузі підприємницької діяльності щодо функціонування організації, її місії, 

організаційно-правової форми, взаємодії з державними організаціями та контролюючими 

органами, іншими суб’єктами підприємницької діяльності.  

Завдання дисципліни є вивчення етапів створення, функціонування та ліквідації 

підприємств різної форми власності і оцінка ефективності вкладання коштів у створення і 

розвинення підприємства. Основні завдання курсу:  

- навчити студентів правильно аналізувати цілі і завдання організації бізнесу; 

- сформувати навички комплексного підходу до організації власного бізнесу; 

- довести необхідність і доцільність використання бізнес-планів для сучасного здійснення 

власного бізнесу; 

- ознайомити студентів з механізмом розробки бізнес-планів; 

- сформувати у студентів творчий підхід до розробки окремих складових бізнес-плану. 

Пререквізити дисципліни «Основи бізнесу»: 

Вивчення дисципліни «Основи бізнесу» повинно базуватися на знанні технічної 

характеристики автомобілів, вищої математики, технічної експлуатації автомобілів. 

Постреквізити дисципліни «Основи бізнесу».  

Знання та вміння, придбані студентами після освоєння змісту дисципліни, будуть 

використовуватися у виробничій діяльності. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення наступних компетентностей:  
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Здатність працювати як автономно так і в команді. 

3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

4. Здатність організовувати дію системи звітності  та обліку (управлінського, 

статистичного, технологічного) роботи об’єктів та систем автомобільного транспорту, 

здійснювати адміністративне діловодство, документування та управління якістю. 



Навчальна дисципліна направлена на забезпечення наступних результатів 

навчання:  
1. Аналізувати техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники 

автомобільних транспортних засобів, їх систем та елементів. 

2. Відшуковувати необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах 

даних та інших джерелах; аналізувати та оцінювати цю інформацію. 

3. Презентувати результати досліджень та професійної діяльності фахівцям і 

нефахівцям, аргументувати свою позицію. 

Політика курсу   

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов’язковість відвідування занять, 

активна участь в обговоренні питань, попередню підготовка до практичних занять. Усі завдання, 

передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  Здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини презентує виконані завдання під час консультацій викладача.  

Проведення практичних робіт та консультацій можливо як у формі online з використанням 

Microsoft Office 365, так і в комп’ютерному класі академії. Під час роботи над індивідуальними 

завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 


