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Безкоштовні онлайн-курси від студії онлайн-освіти EdEra та Міністерства 

цифрової трансформації України: 

1. «Жіночий бізнес: шляхи розвитку та інструменти підтримки» - онлайн-

курс про те, як розвивати жіноче підприємництво [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about#. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 09.02.2021. 

2. «Ми відкриті!» - онлайн-курс про те, як розвивати готельно-ресторанний 

бізнес у посткарантинні часи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://cocacola.ed-era.com/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 09.02.2021. 

3. «З місця в кар’єру» - курс на кар’єрні зміни [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://ican.ed-era.com/. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 09.02.2021. 

4. «З учнями про освіту та кар’єру» - онлайн-курс для вчителів, класних 

керівників, соціальних педагогів, психологів, молодіжних працівників та 

батьків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://courses.ed-

era.com/courses/course-v1:EducationUSA+CO2502+2020/about. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 09.02.2021. 

5. «Соціальне підприємництво та конкурентоспроможність» - курс про 

соціальне підприємництво, його основні відмінності від традиційних 

видів бізнесу та конкурентні переваги соціальних підприємств 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://courses.ed-

era.com/courses/course-v1:EdEra-PLEDDG+SE+2018/about. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 09.02.2021. 

6. «Підприємництво для школярів» - освітній серіал присвячений темі 

пошуку ідей, їх прототипуванню, тестуванняю та впровадженню 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://osvita.diia.gov.ua/courses/pidpriemnictvo-dla-skolariv-modul-1-idea. – 

Назва з екрана. – Дата перегляду: 09.02.2021. 

 Серіал допоможе здобувачам освіти усвідомити переваги ведення 

підприємницької діяльності та сформувати риси й позиції, потрібні 

кожній людині для успішної самореалізації в сучасному світі, а також 

відповість на такі запитання: 
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Як віднайти свою бізнес-ідею та перевірити її? 

Як зробити так, щоб про твій продукт дізналися? Як знайти саме своїх 

клієнтів? 

Що таке маркетингова стратегія та SMM для бізнесу? 

Які є джерела фінансування бізнесу, крім власних коштів? 

Разом з експертами — власниками бізнесу — глядачі серіалу пройдуть 

усі потрібні кроки для створення власної справи та переконаються, що 

бізнес — не обов’язково справа дорослих, головне бажання та 

цілеспрямованість. 

 

Художні, документальні фільми, серіали 

1. 10 фільмів, які замінять вам бізнес-освіту  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.buh24.com.ua/10-filmiv-yaki-zaminyat-vam-

biznes-osvitu-os-chomu-pidpri%D1%94mczyu-varto-%D1%97h-

pereglyanuti/. – Назва з екрана. - Дата перегляду: 10.02.2021. 

2. 10 найкращих фільмів про бізнес та секрети успіху компаній: 

мотиваційна добірка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://innovation.24tv.ua/filmi-pro-biznes-top-10-dobirka-tematichnih-

kino_n1415236 . – Назва з екрана. - Дата перегляду: 10.02.2021. 

3. Фільми про підприємництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://film-like.com/tag/9124-filmi-pro-predprinimatelstvo. – Назва з 

екрана. - Дата перегляду: 10.02.2021. 

4. Кращі фільми про підприємництво [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.prostofilm.com.ua/podborki/filmy/3/38. – Назва з 

екрана. - Дата перегляду: 10.02.2021. 

5. 10 фільмів та серіалів, які покажуть, як будувати власний бізнес 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://kyky.org/money/20-

filmov-i-serialov-kotorye-pokazhut-kak-stroit-sobstvennyy-biznesю. – 

Назва з екрана. - Дата перегляду: 10.02.2021. 

6. Топ-10 фільмів про бізнес та підприємництво [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://ispace.news/blog/top-10-filmov-o-biznese/. -  

Назва з екрана. - Дата перегляду: 10.02.2021. 

7. 50 кращих фільмів для підприємців та топ-менеджерів [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://medium.com/@marknelyubin/50-

%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D1%85-

%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
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1%80%D0%BE%D0%B2-f61655dda425. – Назва з екрана. - Дата 

перегляду: 10.02.2021. 

8. Кращі фільми про бізнес: Топ 25 фільмів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://lemarbet.com/sovety-dlya-biznesa/luchshie-filmy-

pro-biznes-top-25-filmov/ - Назва з екрана. – Дата перегляду: 

10.02.2021. 

9. 27 фільмів, які має подивитися кожен підприємець [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://ain.ua/2015/05/25/27-filmov-kotorye-

dolzhen-uvidet-kazhdyj-predprinimatel-rekomenduyut-xorsev-dubilet-

dovgopolyj-baranskij-i-drugie/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

10.02.2021. 

10. 7 фільмів, які має подивитися кожна бізнес-леді [Електронний ресурс]: 

Жінки справи на кіноекрані. – Режим доступу: https://womo.ua/7-

filmov-kotoryie-stoit-posmotret-kazhdoy-biznes-ledi/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 10.02.2021. 

11. 18 фільмів для справжнього підприємця [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/business-movies/. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

12. Фільми про бізнес на реальних подіях: Топ-10 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://kirulanov.com/top-10-motiviruyushhix-filmov-pro-

biznes-i-uspex/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

13. Топ-10 фільмів для підприємців [Електронний ресурс]: Кращі фільми 

про бізнес та успіх // YouTube. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=VJPVSIyYXvY&ab_channel=Valuetai

nment. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

14. Топ-5 кращих фільмів для бізнесменів [Електронний ресурс]: Топ 

фільмів, які варто подивитися про бізнес та успіх // YouTube. – Режим 

доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=HBS64L5Ezg8&ab_channel=%D0%9F

%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%91%D0%B8%D

0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 

10.02.2021. 

15. 10 фільмів про те, як робиться бізнес [Електронний ресурс] // YouTube. 

– Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ_QobDxgbg&ab_channel=%D0%A2

%D0%9E%D0%9F%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D

0%BE%D0%B2 . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

16. 12 документальних фільмів, які допоможуть вам більше дізнатися про 

бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ubr.ua/business-

practice/ups-and-downs-in-business/12-dokumentalnyh-filmov-kotorye-
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pomogut-vam-bolshe-uznat-o-biznese-356329 . – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 10.02.2021. 

17.  Топ-5 кращих фільмів про бізнес-леді [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://4leader.com.ua/blog/top/top-5-luchshih-filmov-o-biznes-

ledi/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

18.  9 фільмів про бізнес-леді [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://delo.ua/lifestyle/10-filmov-o-biznes-ledi-331919/. – Назва з екрана. 

– Дата перегляду: 10.02.2021. 

19.  Про жінок-босів в кіно: 9 кращих фільмів [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.cosmo.com.ua/9-filmov-pro-zhenshchin-

rukovoditeley-kotorie-ti-dolzhna-posmotret/ - Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 10.02.2021. 

20.  Кращі фільми про бізнес і мотивацію [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.infomagaz.xyz/top-best-film/. – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 10.02.2021. 

21.  Топ-10 фільмів про бізнес та успіх [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://dengi.ua/business/1797473-top-10-fil-mov-o-biznese-i-

uspehe. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

22.  10 мотивуючих фільмів про бізнес [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://delatdelo.com/pomosh-malomu-

biznesu/sovety/motiviruyushie-filmy-pro-biznes-i-uspex.html. – Назва з 

екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

23.  Топ-5 фільмів про геніїв бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://4leader.com.ua/blog/top/top-5-dokumentalnyh-filmov-o-

geniyah-biznesa/. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 

24. Фільми про підприємців та фінансистів  [Електронний ресурс]: Все для 

розвитку Малих та Середніх Підприємств – Режим доступу: 

https://www.smedevelopment.info/searchfinance/12/.  – Назва з екрана. – 

Дата перегляду: 10.02.2021. 

25. 5 документальних фільмів про соціальне підприємництво 

[Електронний ресурс]:  5 фільмів про те, як бути соціально 

відповідальним. – Режим доступу: https://www.redbull.com/ua-uk/top-

documentaries-for-social-entrepreneurs. – Назва з екрана. – Дата 

перегляду: 10.02.2021. 

26. Що подивитись: фільми для підприємців [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://it-kharkiv.com/shho-podyvytys-filmy-dlya-

pidpryyemtsiv/ . – Назва з екрана. – Дата перегляду: 10.02.2021. 
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