
 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Організація бізнесу, його облік та аналіз  

(економічна, фінансова, банківська, 

страхова сфери, транспортна галузь, фрилансери та ін.)» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший  (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового  переліку 

Семестр (осінній/весняний) Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити/90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 
Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Методологія та організація бізнесу різних видів діяльності та 

організаційно-правових форм з застосуванням обліково-

аналітичного процесу. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Сформувати систему теоретичних знань та практичних навиків 

щодо планування та формування власного бізнесу, організації 

підприємницької діяльності юридичних (фізичних) осіб та 

обліково-аналітичного супроводження здійснення господарської 

діяльності підприємства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- ознайомлення з існуючими організаційно-правовими 

формами господарювання та видами економічної діяльності в 

Україні; 

- оволодіння знаннями з організації та здійснення бізнесу 

різних видів діяльності та організаційно-правових форм; 

- вміння проводити оподаткування підприємств різних видів 

діяльності та організаційно-правових форм; 

- розкриття особливостей принципів організації облікового 

процесу на підприємствах різних форм та видів діяльності; 

- оволодіння знаннями з проведення аналізу діяльності 

підприємства та встановлення рівня його економічної безпеки.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Оволодіти загальними питаннями з проведення державної 

реєстрації діяльності бізнесу з вибором раціональної 

організаційно-правової форми його ведення. Отримати необхідні 

теоретичні знання та практичні навики з визначення оптимальної 

системи обліку та оподаткування підприємницької діяльності. 

Опанувати сучасні методи і джерела отримання інформаційних 

даних для проведення аналізу роботи підприємства. Опанувати 

порядок взаємовідносин фізичних та юридичних осіб з 

контролюючими органами. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основні види підприємств, їх класифікація 

та організаційно-правові форми. Технологія заснування бізнесу. 

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

 

 

 

(Ф 21.01 - 03) 



Постановка на облік у державних органах та порядок відкриття 

поточного рахунку в банках. Порядок отримання дозволів 

(ліцензії) для початку роботи підприємства. Обмеження 

підприємництва та припинення діяльності підприємства. Порядок 

закриття бізнесу. Облік і звітність на підприємстві. Порядок 

проведення оподаткування бізнесу. Перевірки контролюючих 

органів. Аналіз бізнесу та економічна безпека підприємства. 

Види занять: лекції, практичні (семінарські) заняття. 

Методи навчання: Лекції-бесіди, проблемні лекції, лекції-

візуалізації; семінар-диспут; семінар з використанням евристичної 

бесіди, практико-орієнтоване навчання. 

Форми навчання: опитування щодо знання теоретичного 

матеріалу, проведення тестування, рішення практичних 

ситуаційних задач, розробка та презентація кейсів, самостійна 

робота, контрольні заходи. 

Пререквізити Загальнотеоретичні, загальноекономічні та фахові знання, 

отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Організація бізнесу, його облік та аналіз 

(економічна, фінансова, банківська, страхова сфери, транспортна 

галузь, фрилансери та ін.)» базується на знаннях таких дисциплін, 

як: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Економіка підприємства». 

Навчальна дисципліна «Організація бізнесу, його облік та аналіз 

(економічна, фінансова, банківська, страхова сфери, транспортна 

галузь, фрилансери та ін.)» буде корисна майбутнім бухгалтерам, 

економістам, фінансистам, менеджерам, юристам. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 1. Варналій З.С. Основи 

підприємництва: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – 

Київ: Знання-Прес, 2002. – 239 с. 

2. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: навч. посіб. для 

студентів вищих навчальних закладів/Волинський інститут 

економіки та менеджменту – 2-е вид., випр. і доп. – Київ: Кондор, 

2006. – 368 с. 

3. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навчальний 

посібник/МОН України. – Київ: Знання, 2008. – 438 с. 

Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: 

навчальний посібник. – 2-е вид. – Київ: Центр учбової літератури, 

2010. – 392 с. 

4. Максімова В. Ф., Кузіна З. В., Стиренко Л. М., Степова Т. Г. 

Облік у галузях економіки: навчальний посібник. – Київ: Центр 

учбової літератури, 2010. – 496 c. 

5. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с. 

6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності 

підприємств: навч. посiб. – Київ: Знання, 2000. – 379 с. 

Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник. – 

2-ге вид., стереотип. –Київ: Знання-Прес, 2001. – 207 с. 

 

Робоча програма (посилання на репозитарій): В процесі 

розробки 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=8159&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=8159&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=8159&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116134&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116134&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116134&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=116134&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=200192&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=200192&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233218&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233218&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233218&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=150908&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=150908&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=150908&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=14249&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=14249&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=29440&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=29440&lang=uk-UA


 

 

Фото 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальний процес з даної дисципліни потребує використання 

мультимедійної, відео- і звуковідтворювальної, проекційної 

апаратури, а також опрацювання лекційного матеріалу в 

бібліотечному фонді НАУ 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ викладача Бондаренко Ольга Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user 

=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla 

=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb 

kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdA

U-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY 

Тел.: 066-681-81-10 

E-mail: bondarenko_olga_@ukr.net 

Робоче місце: Факультет економіки та бізнес-адміністрування, 

кафедра обліку та аудиту. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Організація бізнесу, його облік та аналіз 

(економічна, фінансова, банківська, страхова сфери, транспортна 

галузь, фрилансери та ін.)» розкриває формування комплексу 

теоретичних знань з основних питань про порядок формування, 

організації діяльності та розвитку підприємств бізнесу, придбання 

навичок дослідження їх обліково-аналітичної діяльності. Таким 

чином, вона забезпечує розвиток економічного мислення та 

формує практичні навики бізнес-діяльності в конкурентному 

ринковому середовищі. Навчальний курс формує компетенції 

щодо планування та організації бізнесу (в тому числі – власного), 

оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на 

функціонування бізнесу. 

Лінк на дисципліну 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user%20=mvOLIFoAAAAJ&view_op=list_works&gmla%20=AJsN-F6G8KEbpzjPeXlB7o4w7wGt6TRnntdb%20kr1QDye43wJ1zGmeIBmOvGBKQg6CsnQyVFykgh6yEqid7dBBDdAU-6ficCl3yNFcpRMeMARDZbrjlxCvnCY

