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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни (обов’язкова чи 

вибіркова) 
обов’язкова обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська українська 

Загальний обсяг у кредитах 

ЄКТС / годинах 
3/90 3/90 

Курс І І 

Семестр 2 2 

Кількість змістових модулів із 

розподілом: 
  

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, у тому числі:   

Аудиторні:  42 12 

     Лекційні 20 6 

     Семінарські / Практичні 22 6 

     Лабораторні   

Самостійна робота  28 58 

Індивідуальні завдання 20 20 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: опанування теорією сучасного бізнесу та основоположних 

принципів виробничої діяльності в умовах сучасного ринку. Вона 

спрямована на вироблення основоположних орієнтирів у підприємницькій 

діяльності, на набуття вмінь аналізувати ринкову інформацію та приймати 

економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та 

непередбачуваності очікуваних наслідків. 

Завдання дисципліни «Основи бізнесу» полягають в оволодінні 

студентами наступними компетентостями: 

загальними: 

ЗК7. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 

перевірених фактів, здійснення самостійного аналізу економічних та 

політичних явищ і процесів. 

ЗК11. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 



фаховими: 

СК1. Здатність використовувати професійно-профільні знання, 

практичні навички в галузі економіки підприємства, фінансів, грошового 

обігу та кредиту, статистики та економічного аналізу для здійснення 

маркетингової діяльності. 

СК13. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Очікувані результати навчання: 

ПРН6. Вміти розробляти й упроваджувати плани підвищення 

економічної ефективності використання матеріальних ресурсів, а також норм 

і нормативів витрат і виробничих запасів.  

ПРН12. Уміння виявляти резерви та реалізовувати заходи з підвищення 

ефективності використання ресурсів.  

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості сучасного ринку як 

бізнес-середовища 

Тема 1. Поняття сучасного бізнесу ринок і конкуренція в системі 

бізнесу  

Визначення поняття «бізнес», його родові ознаки. Цілі, функції 

сучасного бізнесу, його місце у суспільних відносинах. Система бізнесу в 

розвиненій економіці (суб’єкти, об’єкти, зв’язки). Інфраструктура бізнесу на 

макрорівні (ринки, біржі, банки та ін.). Сфери бізнесу та організаційні форми. 

Розвиток підприємства – умова створення ринкової структури в економіці 

України. Основні моделі ринкових систем у розвинених країнах. Сучасні 



форми конкуренції, механізм її дії та наслідки. Вибір стратегії в бізнесі. 

Монополізм та антимонопольне регулювання. 

Тема 2. Умови розвитку та принципи організації бізнесу в Україні 

Соціально-економічні умови виникнення та розвитку підприємницької 

діяльності в Україні. Приватизація та її форми. Правова база бізнесу в 

Україні. Значення Конституції України. Основні форми підприємництва в 

Україні. Фірма як суб’єкт ринку. Типи ринкової організації фірм. Проблеми 

розвитку малого бізнесу. Тіньовий бізнес в Україні. Проблеми боротьби з 

тіньовим бізнесом. Принципи, умови та механізми створення власної справи 

в Україні. Установчі документи. 

Тема 3. Логіка процесу створення власної справи. Формула 

успіху 

 Розробка концепції бізнесу. Основні якості підприємця. Сфери 

підприємницької діяльності. Планування успіху підприємницького 

проекту. Реалізація підприємницького проекту. 

Тема 4. Формування ідей бізнесу та їх обґрунтування 

Елементи та джерела бізнес-ідей. Генерування ідей бізнесу. 

Обґрунтування бізнес-ідей. Фактори, пов’язані з провалами реалізації 

бізнес-ідей. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз напрямів у діяльності фірми. Державне 

регулювання підприємницької діяльності 

Тема 5. Виробнича діяльність фірми 

Комерційний розрахунок як метод ведення виробничо-господарчої 

діяльності в умовах ринку. Порівняльна характеристика основних принципів 

господарського розрахунку та комерційного розрахунку фірми. Класифікація 

витрат у виробництві товарів та послуг, яка прийнята в сучасному 

комерційному розрахунку. Функціональне призначення різних витрат. 



Тема 6. Інноваційно-інвестиційна діяльність фірми  

Ринковий закон попиту фірми на ресурси. Поняття граничної 

ефективності ресурсу. Ринковий закон пропозиції фірми своєї продукції за 

об’ємом. Поняття середніх та граничних витрат. 

Тема 7. Формування ціни пропозиції в ринкових умовах. 

Комерційна діяльність фірми  

Бізнес-план як основний інструмент управління виробничою 

діяльністю фірми в ринкових умовах: необхідність, функції, структура 

бізнес-плану. Гнучкість бізнес-плану. Основні техніко-економічні показники 

в бізнес-плані. 

Тема 8. Організація фінансової діяльності підприємця  

Процес оновлення виробничого потенціалу фірми як засіб підвищення 

економічної ефективності. Інноваційне підприємництво та необхідність його 

розвитку в умовах НТР. Особливості функціонування ринку нововведень. 

Зміст базових принципів інвестування, що полягають в основі. 

Тема 9. Інформаційний бізнес  

Зміст інноваційної стратегії фірми в умовах ринкової конкуренції. 

Кадрова політика фірми в умовах НТР (досвід зарубіжних країн). Техніко-

економічне обґрунтування капіталовкладень фірми в оновлення виробництва. 

Інноваційна політика України; роль зарубіжних інвестицій. 

Тема 10. Державне регулювання підприємницької діяльності – 

основний фактор впливу держави на економічні процеси 

Зміст фінансової діяльності бізнесмена в ринкових умовах роботи 

фірми; функції та принципи організації. Планування фінансів фірми. 

Зведений фінансовий план фірми. Оцінка ризику, страхування. 

 



5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьог

о  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п інд  с.р. л п інд  с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль I 

Сутність та особливості сучасного ринку як бізнес-середовища 

Тема 1. Поняття сучасного 

бізнесу ринок і конкуренція 

в системі бізнесу 

6 2 2  2 5    5 

Тема 2. Умови розвитку та 

принципи організації 

бізнесу в Україні 

8 2 4  2 7 1 1  5 

Тема 3. Логіка процесу 

створення власної справи. 

Формула успіху 

6 2 2  2 7 1 1  5 

Тема 4. Формування ідей 

бізнесу та їх обґрунтування 
7 2 2  3 5    5 

Разом за змістовим модулем 

1 
27 8 10  9 24 2 2  20 

Змістовий модуль II 

Аналіз напрямів у діяльності фірми. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Тема 5. Виробнича 

діяльність фірми 
8 2 2  4 5    5 

Тема 6. Інноваційно-

інвестиційна діяльність 

фірми 

6 2 2  2 6    6 

Тема 7. Формування ціни 

пропозиції в ринкових 

умовах. комерційна 

діяльність фірми 

7 2 2  3 8 1 1  6 

Тема 8. Організація 

фінансової діяльності 

підприємця 

7 2 2  3 9 1 1  7 

Тема 9. Інформаційний 

бізнес 
7 2 2  3 9 1 1  7 

Тема 10. Державне 

регулювання 

підприємницької діяльності 

– основний фактор впливу 

держави на економічні 

процеси 

8 2 2  4 9 1 1  7 

Разом за змістовим модулем 

2 
43 12 12  19 46 4 4  38 

Модуль 2. 

ІНДЗ 20   20  20   20  

Усього годин  90 20 22 20 28 90 6 6 20 58 

 



6. Теми семінарських / практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Поняття сучасного бізнесу ринок і конкуренція в 

системі бізнесу 

2  

2 Умови розвитку та принципи організації бізнесу в 

Україні 

2 1 

3 Виробнича діяльність фірми 2 1 

4 Інноваційно-інвестиційна діяльність фірми 2  

5 Виробнича діяльність фірми 2  

6 Інноваційно-інвестиційна діяльність фірми 2  

7 Формування ціни пропозиції в ринкових умовах. 

комерційна діяльність фірми 

2 1 

8 Організація фінансової діяльності підприємця 2 1 

9 Інформаційний бізнес 2 1 

10 Державне регулювання підприємницької діяльності – 

основний фактор впливу держави на економічні 

процеси 

2 1 

 Всього 22 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

 

Виконання самостійних завдань є одним з основних завдань вищої 

школи щодо реалізації в Україні принципів і завдань Болонського процесу. 

Завдання для самостійної роботи є необхідним науково-методичним 

супроводженням викладання господарського законодавства для студентів НН 

інституту економіки та бізнес-освіти. 

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види 

завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для 

самоконтролю; 

− підготувати реферат, есе або тези виступу під час аудиторного 

заняття. 



 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1.  Поняття сучасного бізнесу ринок і конкуренція в 

системі бізнесу 
2 5 

2.  Умови розвитку та принципи організації бізнесу в 

Україні 
2 5 

3.  Виробнича діяльність фірми 2 5 

4.  Інноваційно-інвестиційна діяльність фірми 3 5 

5.  Виробнича діяльність фірми 4 5 

6.  Інноваційно-інвестиційна діяльність фірми 2 6 

7.  Формування ціни пропозиції в ринкових умовах. 

комерційна діяльність фірми 
3 6 

8.  Організація фінансової діяльності підприємця 3 7 

9.  Інформаційний бізнес 3 7 

10.  Державне регулювання підприємницької діяльності – 

основний фактор впливу держави на економічні 

процеси 

4 7 

 Всього 28 38 

 

9. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання у 

вигляді доповіді або есе передбачає систематизацію, закріплення, 

розширення теоретичних і практичних знань із навчальної дисципліни та 

застосуванні при її виконанні літературних джерел, конкретних виробничих 

ситуацій, законодавчих актів тощо.  

Доповідь складається з: титульної сторінки; змісту; вступу, основної 

частини; висновків; списку використаної літератури; додатків. 

Вступ має розкривати актуальність обраної студентом теми, її 

проблематику, мету виконання роботи. 

Основна частина роботи (може включати декілька розділів) має 

включати характеристику сучасного стану проблеми, опис нормативної бази, 

погляд різних авторів на цю проблему, позитивні та негативні наслідки 

проблеми. 

Висновки мають включати обґрунтовані узагальнення студента щодо 

досягнення мети роботи. Можливо, рекомендації до вдосконалення 

фінансового аналізу за вибраною проблемою. 

Список використаної літератури необхідно скласти у певному порядку: 

спочатку наводяться нормативні та законодавчі акти, статистичні довідники, 

потім загальна та спеціальна література за алфавітом. 

Тема доповіді обирається за порядковим номером студента в списку 

групи. Обсяг роботи 10–15 сторінок рукописного тексту (26–28 рядків на 

сторінці) або 8–12 сторінок машинописного тексту (14 шрифт, полуторний 

інтервал, шрифт Times New Roman). Границі для тексту в такому вигляді: 



верхні – 20 мм., нижні – 20 мм., ліві – 25 мм., праві – 15 мм. Тематика 

доповідей розміщена нижче. 

 

Теми для індивідуальних навчально-дослідних завдань: 

1. Розробка концепції бізнесу. 

2. Підприємницька ідея та механізм її втілення. 

3. Визначення сфери підприємницької діяльності. 

4. Характеристика сфер підприємницької діяльності. 

5. Презентація бізнес – плану. 

6. Сутність сегментації ринку. 

7. Основні ризики при організації власної справи. 

8. Характерні риси підприємців. 

9. Аналіз входження в бізнес найбільш відомих бізнесменів світу. 

10. Аналіз етапів розвитку бізнесу найбільш відомих бізнесменів 

світу. 

11. Підприємницька ідея та механізм її втілення. 

12. Джерела підприємницької ідеї. 

13. Методи генерації та вибору бізнес-ідеї. 

14. Методи пошуку підприємницьких ідей. 

15. Методи індивідуального творчого пошуку підприємницьких ідей. 

16. Методи колективного пошуку підприємницьких ідей. 

17. Методи активізації пошуку підприємницьких ідей. 

18. Приклади формування банку підприємницьких ідей. 

19. Доцільність створювання банку підприємницьких ідей. 

20. Конкретні вияви підприємницької ідеї. 

21. Елементи та джерела бізнес-ідей. 

22. Генерування ділових ідей. Методи відбору бізнес-ідей. 

23. Обґрунтування бізнес-ідей. 

24. Технологія накопичення, відбору та оцінки підприємницьких 

ідей. 

25. Матриця просіювання підприємницьких ідей. 

26. Етапи втілення підприємницьких ідей у практику. 

27. Чинники, які пов’язані з провалом бізнес-ідей. 

28. Фактори прояви бізнес-ідей. 

29. Конкретні вияви підприємницької ідеї. 

30. Метод «мозкового штурму». 

31. Метод «шести капелюхів». 

 

10. Методи навчання 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», педагогічні та 

науково-педагогічні працівники мають право на вільний вибір методів та 

засобів навчання в межах затверджених навчальних планів. Основними 

методами навчання, що застосовуються при вивченні дисципліни 

«Фінансовий аналіз», є: 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

- словесні методи – розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 



- наочні методи – ілюстрація, демонстрація; 

- практичні методи – розв’язування задач, вирішення тестів, реферати, 

навчальна праця; 

- індуктивний метод; 

- дедуктивний метод; 

- репродуктивні методи – відтворена репродукція як засіб повторення 

готових зразків або робота за готовими зразками; 

- творчі, проблемно-пошукові методи; 

- навчальна робота під керівництвом викладача; 

- самостійна робота студентів поза контролем викладача. 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

- створення ситуації інтересу при викладанні того чи іншого матеріалу 

(використання ділових ігор, перегляд навчальних телепередач, кінофільмів); 

- ділові ігри як метод набувають великого значення для стимулювання 

та формування інтересу до знань; 

- навчальні дискусії; 

- аналіз ситуацій (кейсів); 

- роз’яснення мети навчального предмета ; 

- вимоги до вивчення предмета (орфографічні, дисциплінарні, 

організаційно-педагогічні); 

- заохочення та покарання в навчанні.  

3. Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції 

(самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності, що базуються на таких вимогах: 

- систематичність обліку та контролю; 

- всеохопленість (усебічність, повнота) обліку та контролю; 

- диференційованість (за окремим предметом) та індивідуальність (за 

стилем і формами контролю); 

- об’єктивність оцінювання; 

- урізноманітнення видів і форм контролю в діяльності викладача; 

- єдність вимог до контролю з боку всього педагогічного колективу. 

4. Бінарні методи передбачають злиття методу і форми або поєднання 

двох методів в один. Можна виокремити такі рівні їх застосування: 

- на інформаційному, або догматичному, рівні словесна форма набуває 

бінарного характеру словесно-інформаційного методу; 

- на проблемному, або аналітичному, рівні словесна форма набуває 

бінарного характеру словесно-проблемного методу; 

- на евристичному, або пошуковому, рівні словесна форма набуває 

характеру словесно-евристичного методу; 

- на дослідному рівні словесна форма набуває характеру словесно-

дослідницького методу. 

Інтегровані (універсальні) методи – це поєднання трьох-п’яти методів у 

єдине ціле під час організації навчання. Ці методи доцільно використовувати 

під час викладання інтегрованих навчальних курсів. 

 

 



11. Методи контролю 

 

Поточне оцінювання під час семінарських занять, контрольна робота, 

оцінка за реферат, тестовий та підсумковий контроль.  

Навчальні дослідження студента з усіх видів виконаних робіт 

(теоретична підготовка, ІНДЗ, підсумковий контроль) оцінюються кількісно 

відповідно до шкали, наведеної у “Тимчасовому положенні про організацію 

навчального процесу в кредитно-модульні системі підготовки фахівців” в 

Уманському педагогічному університеті. 

 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні 

творчі здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує 

складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ; вміє ставити і розв’язувати 

проблеми, самостійно здобувати і використовувати 

інформацію (наукова література, газетно-журнальні 

публікації, Інтернет, мультимедійні програми тощо), виявляє 

власне ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні 

завдання, схильний до системно-наукового аналізу та 

прогнозу явищ, самостійно виконує науково-дослідницьку 

роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній та 

письмовій формі; розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 

Студент вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і 

систематизувати інформацію, використовує загальновідомі 

докази у власній аргументації; висловлює стандартну 

аргументацію при оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить 

поняття; здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 

але потребує консультацій з викладачем; виконує творчі 

завдання. 
4 (добре) 

82-89 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними, а також самостійно застосовує знання в 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь повна, 

правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і бракує власних 

суджень. Студент здатний самостійно здійснювати основні 

види навчальної діяльності. 

75-81 



D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал; 

розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно-

наслідкові зв’язки між ними; вміє наводити окремі власні 

приклади на підтвердження певних думок, застосовувати 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково контролює 

власні навчальні дії; правильно використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько половини 

навчального матеріалу, здатний повторити за зразком певну 

операцію, дію; описує явища, процеси без пояснень причин, з 

допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, 

слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання навчального 

матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді 

на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до 

навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про об’єкт 

вивчення; виявляє здатність елементарно викласти думку; 

може усно відтворити кілька термінів, явищ без зв’язку між 

ними. 
2 

(незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, 

обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими 

уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 

 

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти освіти 

 
Поточне оцінювання та самостійна робота 

ІНДЗ 
Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2 

14 15 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК2 

6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 

Т 1, Т 2, ... Т 10 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи, 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно   

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
75–81 С 

69–74 D 
задовільно  

60–68 E 

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Захарійченко Ю. О., Захарійченко Л. І., Репета В. К., Репета Л. А. 

100+70 задач оптимізації та бізнес-прогнозування [Текст] : збірник завдань із 

повними розв'язаннями. – Київ : Редакції газет природничо-математичного 

циклу : Перше вересня, 2015. – 158, [1] с. 

2. Ларіна Я. С., Мочерний С. В., Фомішина В. М., Чеботар С. І. Основи 

бізнесу [Текст] : навч. посіб. : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. 

ВНЗ]. – Київ : Академія, 2009. – 382, [2] с. 

3. Мельников А. М., Коваленко О. А., Пундяк Н. Б. Основи організації 

бізнесу [Текст] : навч. посібник / під заг. ред. А. М. Мельникова. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2016. – 196, [1] с. 

4. Мочерний С. В. Основи підприємницької діяльності: навч. посібник 

/ С. В. Мочерний, О. А. Устенко, С. І. Чоботар. К.: ВЦ «Академія», 2005. – 

280 с. 

5. Остервальдер А., Піньє Ів. Створюємо бізнес-модель [Текст] = 

Business Model Generation : новаторські ідеї для всіх і кожного. – Київ : Наш 

формат, 2017. – 284, [3] c. 

6. Супруненко М. І. Робочий зошит з основ бізнесу [Текст] : для учнів 

11-го класу. – Експериментальне видання. – [Прилуки] : [б. в.], 2008. – 71, [1] 

c. 

7. Шваб Л. І. Основи підприємництва : навч. посібник / Л. І. Шваб. – 

К.: Каравела, 2006. – 344 с. 

 

Допоміжна 

1. Кісєльов А.П. Основи бізнесу. –Київ: вища школа, 1998 р. – 191 с. 

2. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: ТОВ «Одіссей», 

2004. - 848 с. 3.Покропівний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, 

організація, ефективність: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 352 с. 

3. Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навч. посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 264 с. 

4. Основи бізнесу: навч. Посіб./ Я.С.Ларіна, С.В.Мочерній, 

В.М.Фомішина, С.І.Чоботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с. 

5. Закон України «Про власність». 

6. Закон України «Про підприємства». 

7. Закон України «Про підприємництво». 

8. Закон України «Про господарські товариства»//Відомості Верховної 

Ради. - 1991. - №49 

9. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» //Відомості Верховної Ради. - 1992. - №31. 



10. Закон України «Про державну реєстрацію»//Відомості Верховної 

Ради. - 2003. - №31-32. 

11. Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному 

ринку; Пер. з англ. – К.: Основи, 2001. 

12. Гутник В. К публикации глав работы Вальтера Ойкена «Основные 

принципы экономической политики» // Российский экономический журнал. – 

1993. – № 2. 

13. Как продать наш товар на внешнем рынке: Справочник. – М., 1990. 
14. Курс экономической теории. – Киров: АСА, 1994. – 622 с. 

15. Ларцев В. К проблеме периодизации процесса приватизации // 

Экономика Украины. – 2000. – № 12. – С. 45. 

16. Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник. – Харків: ВД 

«ІНЖЕК», 2004. – 264 с. 

17. Правила рынка: иностранные инвестиции; внешняя торговля; 

трудовая миграция; конкурентоспособность; дипломатия; помощь. – М.: 

Международные отношения, 1994. 

18. Хойер Вольфганг. Как делать бизнес в Европе. – М.: Прогресс, 

1992. – 245 с. 

19. Эрхард Л. Благосостояние для всех; Пер. с нем. – М., 1991. 

20. Лактионов А. Информационное общество: через тернии к зве здам 

/ Сб. Науч. тр. „Информационное общество”. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 2004. – 507 с. 

21. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства. – К.: 

Укрзакордонвиза-сервис, 1992. – 204 с. 

22. Сидоров А. Экономические аспекты информационных технологий 

// Проблемы теории и практики управления. – 2001. – № 1. – С. 86 – 90. 

23. Реализация преимуществ ИКТ и экономический рост в Европе// 

информационный документ, подготовленный Economist Intelligence Unit, 

аналитической службой журнала «The Economist» //http://www.microsoft.com 

– Офіційний сайт корпорації «Microsoft». 
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