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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Розподіл годин за навчальним

планом
Денна Заочна

Кількість кредитів:4
Лекції:

24 6
Модулів:2 Практичні заняття:
Загальна кількість годин:120
Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом:2-4

Лабораторні заняття:

Семестр:3-8
Семінарські заняття:

24 6
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 4
- самостійна робота: 8

Консультації:

Індивідуальні заняття:
Форма підсумкового контролю: залік

Мова навчання: українська
Самостійна робота:

72 108

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ

Предмет вивчення навчальної дисципліни є економічні категорії, науково-
методологічні та практичні аспекти підприємницької діяльності.

Метою вивчення дисципліни є: формування у студентів системи знань
щодо сутності підприємництва як особливого виду діяльності, певного стилю і
типу  поведінки,  що  визначає  бізнес-культуру  підприємства,  сучасної  форми
господарювання  виробничо-комерційних  структур  в  умовах  ринкових
відносин. 

Передумови для вивчення дисципліни: мікроекономіка та макроекономіка,
основи підприємницької діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки економіка підприємства, менеджмент, 
маркетинг, управління персоналом.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Для вибіркових навчальних дисциплін
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі

результати навчання:
1. Знання 

 основні поняття та сутність підприємницької діяльності;
 особливості заснування власної справи в Україні;
 етику та культуру ділового спілкування;
 психологію підприємницької діяльності; 
 державне регулювання підприємницької діяльності;
 договірні взаємовідносини у підприємництві;
 культуру ведення бізнесу.



2. Уміння 

 організувати підприємницьку діяльність;
  організувати пошук інформації у процесі вивчення бізнес - середовища

та привабливості підприємницького клімату; 
 розробляти бізнес-план; 
 формувати пакет документів і реєструвати підприємство; 
 визначати ефективність бізнесу
 використовувати набуті знання в практичній організаційно-економічній

діяльності.

Комунікація:
 Показувати  уміння  працювати  автономно  та  в  команді,  мати  навички

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
 Використовувати  сучасні  комп’ютерні  і  телекомунікаційні  технології

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

 Оволодіти  навичками  письмової  та  усної  професійної  комунікації
державною й іноземною мовами.

Автономність та відповідальність .

 Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних 
умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

 Управління комплексними діями або проектами.     
 Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 
 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п
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1  Зміст
підприємницької
діяльності.  Місце
підприємництва  в
суспільстві

4 2 2 6 2 2 9

2 Підприємницьке 
середовище

4 2 2 6 2 2 9

3 Організаційно-правові
форми підприємництва

4 2 2 6 2 2 9

4 Мале підприємництво 4 2 2 6 9
5 Види та сфери 

підприємницької 
4 2 2 6 2 2 9



діяльності
6 Селянське

(фермерське)
господарство 

4 2 2 6 2 2 9

7 Державне регулювання
та  підтримка
підприємництва 

4 2 2 6 2 2 9

8 Механізм заснування 
власної справи

4 2 2 6 9

9 Фінансування та 
оподаткування 
підприємництва

4 2 2 6 9

10 Підприємницькі
ризики 

4 2 2 6 9

11 Бізнес-культура
підприємництва

4 2 2 5 9

12 Кар’ера в бізнесі 4 2 2 5 7
МКР 2 2 2

Разом:120 52 24 24 72 12 6 6 108

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема  1.  Зміст  підприємницької  діяльності.  Місце  підприємництва  в
суспільстві

Виникнення  та  еволюція  поняття  “підприємництво”.  Бізнес  і
підприємництво:  спільне  і  відмітне.  Підприємництво  як  вид  господарської
діяльності. Ознаки підприємництва. Основні функції підприємництва. Суб’єкти
та  об’єкти  підприємницької  діяльності.  Зовнішнє  та  внутрішнє   середовище
підприємництва.  Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового
забезпечення підприємництва в Україні.

Тема 2. Підприємницьке середовище

Поняття  підприємницького  середовища  та  його  складові  елементи.
Політико-правове середовище - робоче підприємницьке середовище. Податкова
політика та її вплив на підприємництво. Поняття, цілі та завдання державної
звітності. Ризик підприємницької діяльності, його види та способи зменшення.

Тема 3. Організаційно-правові форми підприємництва 
Підприємство  як  суб’єкт  підприємницької  діяльності.  Основні  види

підприємств  та  їх  організаційні  форми.  Об’єднання  підприємств:  асоціація,
корпорація,  холдинг,  консорціум,  концерн.  Господарські  товариства  як
суб’єкти підприємництва та їх види. Особливості створення та функціонування
акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з
додатковою  відповідальністю,  повних  товариств,  командитних  товариств.
Здійснення  підприємницької  діяльності  без  створення  юридичної  особи.
Особливості діяльності виробничого кооперативу.

Тема 4. Мале підприємництво 



Місце  і  роль  малого  підприємництва  в  ринковій  економіці.  
Економічна  сутність  малих  підприємств.  Переваги  та  недоліки  малого

підприємництва. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні та за
кордоном.  Проблеми  фінансового  забезпечення  розвитку  малого
підприємництва  в  Україні.  Державна  підтримка  малого  бізнесу.  Бізнес-
інкубатори як форма підтримки малого підприємництва. 

Тема 5. Види та сфери підприємницької діяльності 
Підприємництво  приватне,  колективне,  державне  та  особливості  їх

здійснення. Виробниче підприємництво як визначальний вид підприємницької
діяльності.  Підприємництво  у  сфері  виробництва  в  Україні.  Комерційне
підприємництво та його суб’єкти: товарні біржі, торговельні доми, виставки-
продажі, аукціони, ярмарки, заклади оптової та роздрібної торгівлі. Фінансово-
кредитне  підприємництво  та  його  складові:  грошове  та  інше  фінансове
посередництво,  страхування,  допоміжна  діяльність  у  сфері  фінансів  і
страхування. 

Тема 6. Селянське (фермерське) господарство 
Фермерське господарство як форма підприємницької діяльності. Сутність

селянського (фермерського) господарства. Особливості створення і діяльність
фермерських  господарств  в  Україні.  Тенденції  та  проблеми  розвитку
фермерства. Основні напрями державної підтримки селянських (фермерських)
господарств.  Кредитування  підприємців  на  селі.  Роль  кредитних  спілок  у
фінансовому забезпеченні фермерських господарств.

Тема 7. Державне регулювання підприємництва 
Необхідність та сутність державного регулювання підприємництва, його

форми  та  методи:  адміністративні,  правові,  економічні.  Прямі  та  непрямі
методи  регулювання.  Інструменти  впливу  держави  на  розвиток
підприємництва: податкова політика, цінове та кредитно-грошове регулювання,
амортизаційна  політика,  регулювання  зовнішньоекономічної  діяльності.
Обмеження в підприємницькій діяльності. Патентування  і  ліцензування
підприємницької  діяльності.  Стандартизація  і  сертифікація.  Державна
реєстрація  суб’єктів  підприємництва.  Державна  підтримка  підприємництва.
Механізм державної фінансової допомоги суб’єктам підприємництва. Кадрове
та інформаційне забезпечення державою підприємницької діяльності. Державні
та міжнародні організації, що сприяють розвитку підприємництва. 

Тема 8. Механізм заснування власної справи 
Вибір способу започаткування бізнесу. Традиційні  способи:  створення

нового  підприємства,  купівля  існуючого  бізнесу.  Нетрадиційні  способи:
прямий маркетинг, пересувна торгівля, франчайзинг, надомний бізнес, вихід зі
складу великої компанії.  Етапи започаткування власної справи. Засновницькі
документи та їх підготовка. Статут підприємництва та засновницький договір.
Формування  статутного  фонду.  Порядок  відкриття  рахунка  суб’єкта
підприємницької  діяльності  в  установі  банку.  Бізнес-план  та  його  роль  у



заснуванні  власної  справи.  Стадії  розробки  бізнес-плану.  Структура  та
технологія  розробки  бізнес-плану.  Порядок  державної  реєстрації  суб’єктів
підприємництва. 

Тема 9. Фінансування та оподаткування підприємництва 
Джерела  фінансових  ресурсів  підприємництва  та  процес  інвестування.

Управління фінансами суб’єктів підприємництва.  Роль податків у фінансовій
системі підприємництва. Прямі та непрямі податки. Способи сплати податків у
підприємництві.  Загальна  та  спрощена  системи  оподаткування.  Єдиний
податок.  Фіксований  податок.  Порядок  відрахувань  діяльності  в  пенсійний
фонд і фонди соціального страхування. Кредитування та його роль у розвитку
підприємництва.  Особливості  надання  мікрокредитів  суб’єктам
підприємництва. Значення кредитних спілок у фінансуванні бізнесу.

Тема 10. Підприємницькі ризики 
Причини  економічних  ризиків.  Сутність  та  основні  види  ризиків.

Управління  економічними  ризиками.  Інструменти  управління  ризиками.
Страхування  як  інструмент  економічного  захисту  підприємця.  Механізм
зменшення  економічних  ризиків  на  мікрорівні:  дослідження  ринку,
страхування,  диверсифікація  ризиків,  використання  застави,  поточний
контроль, створення спеціальних резервів i запасів. 

Тема 11. Бізнес - культура підприємництва 

Бізнес-культура.   Культура  як  чинник  формування  методів
підприємницького  менеджменту.   Ділова  та  професійна  етика.  Стилі
керівництва:  демократичний,  ліберальний,  автократичний.  Норми  і  правила
поведінки керівника. Методи і стилі розв’язання конфліктів. Соціальні цінності
та культура підприємницької діяльності. Основні методи впливу підприємця на
підлеглих. 
Тема 12. Кар'єра в бізнесі

Поняття кар'єри, її види та етапи розвитку Основні професії у сфері бізне-
су Вимоги до спеціалістів-підприємців. Типові моделі кар'єри у бізнесі. Планування
кар'єри. Управління кар'єрою. Шляхи досягнення кар'єри та успіху у бізнесі. Стилі
керівництва.

5.2. Тематика семінарських  занять.

Модуль І. Теоретичні основи підприємництва

Тема 1. Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємництва в суспільстві
Тема 2. Підприємницьке середовище.
Тема 3. Організаційно-правові форми підприємництва 
Тема 4. Мале підприємництво 
Тема 5. Види та сфери підприємницької діяльності 
Тема 6. Селянське (фермерське) господарство 



Тема 7. Державне регулювання підприємництва 
Тема 8. Механізм заснування власної справи 
Тема 9. Фінансування та оподаткування підприємництва 
Тема 10. Підприємницькі ризики 
Тема 11. Бізнес - культура підприємництва 
Тема 12. Механізм досягнення підприємницького успіху. Кар'єра в бізнесі 

5.3. Організація самостійної роботи студентів.

№
з/п Вид самостійної роботи

Кількість годин
Денна форма

навчання
Заочна форма

навчання
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 20
2. Підготовка до семінарських занять 10 10
3. Підготовка  до  модульного  (проміжного)

контролю
2 3

4. Опрацювання  тем,  винесених  на  самостійну
підготовку,  в  тому  числі  конспектування  за
заданим планом

10 20

5. Виконання тестових завдань 10 10
6. Участь  у  конференції  з  публікацією  тез  або

підготовка рефератів
10 20

7. Робота з інтернет-ресурсами 3 5
8. Огляд наукової літератури 2 5
9 Проходження курсів 15 15

Всього 72 108

Тематика індивідуальних (групових) завдань
Реферат  –  найпростіший  вид  наукової  праці,  яка  має  вид  стислого

викладу  у  письмовій  формі  суті  певного  питання  або  наукової  проблеми,
включає огляд відповідних інформаційних джерел.
Як  результат  завдання  самостійної  роботи  студентів  молодших  курсів
найчастіше використовують інформативний реферат - короткий виклад змісту
одного або декількох документів з певної теми, що найповніше розкриває зміст
документу (документів), основні теоретичні та фактичні відомості. 

Розширений  або   оглядовий  (багато  джерельний)  реферат  містить
відомості про певну кількість опублікованих і неопублікованих документів з
однієї теми, викладені у вигляді зв’язного тексту. 

Структуру  реферату  визначає  декілька  факторів,  серед  яких
превалюючим є специфіка опрацьованих інформаційних джерел. Реферативний
огляд  наукової  літератури  на  певну  тему  повинен  складатися  з  таких
структурних компонентів:

 вступ, у якому висвітлено актуальність теми й поставлених завдань;
 основна  частина,  у  якій  викладено  стислий  огляд  і  критичну  оцінку

наукових  видань,  їх  порівняльне  зіставлення,  аргументацію  висунутих
положень, які автор вважає найважливішими;

 висновки із пропозиціями щодо подальшого використання набутих знань;



 список використаної літератури, що допомагає зорієнтуватися у виборі
теми та обрати шлях наукового пошуку (не менше п’яти джерел).
При підготовці реферату обов’язково слід враховувати:

 реферат пишеться за планом (не менше чотирьох пунктів), який стисло
розкриває зміст роботи;

 обсяг реферату має становити не менше, ніж 15 сторінок формату А4 з
1,5-ним  інтервалом  і  розміром  шрифту  14;  титульна  сторінка
оформлюється з дотриманням правил нормативних документів;

 підготовка  реферату  здійснюється  за  допомогою  інформаційних
технологій (він має бути набраним у текстовому редакторі відповідно до
правил набору і вимог оформлення текстів);

 для  обчислень,  побудови  графіків  та  діаграм  слід  використовувати
електронні таблиці.

 Заслуховування рефератів відбувається під час семінарських занять або
групових консультацій.

Критерії оцінювання реферату
При  захисті реферату враховується  повнота  і   правильність розкритої

обраної  теми  реферату,  послідовність  і  логіка  викладення,  вміння  студента
застосовувати  набуті  знання,  здатність  аналізувати,  оцінювати  факти,  події,
прогнозувати результати діяльності.
Оцінка за  виконання реферату виставляється  в окрему колонку аудиторного
журналу (розділ ІНДЗ).

Теми рефератів:

1. Підприємництво як ініціативна господарська діяльність.
2. Підприємництво і бізнес – взаємозв’язок та відмінність цих понять.
3. Підприємництво як ініціативна господарська діяльність.
4. Підприємництво і бізнес – взаємозв’язок та відмінність цих понять.
5. Підприємництво як ініціативна господарська діяльність.
6. Підприємництво і бізнес – взаємозв’язок та відмінність цих понять.
7. Бізнес  –  план  як  інструмент  організації  та  розвитку  підприємницької

діяльності.
8. Конкуренція як невід’ємний атрибут підприємницької діяльності.          
9. Ризик в підприємницької діяльності.
10.Приватизація як спосіб активізації підприємницької діяльності.
11.Форма корпоративного підприємництва.
12.Організаційно – правові форми підприємницької діяльності в Україні.
13.Проблеми формування початкового капіталу та його роль в становленні

та розвитку підприємницької діяльності.
14.Роль та значення лізингу в підприємництві.
15.Франчайзинг як форма ведення власного бізнесу.
16.Особливості та переваги ТОВ як організаційної форми ведення бізнесу.
17.Етапи та методи прийняття управлінських рішень.
18.Організація акціонерної форми ведення бізнесу.



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1.  Форми  поточного  контролю:  усне  опитування,  перевірка  завдань
індивідуальної самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі  навчальної
дисципліни.
6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної
дисципліни.
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	Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
	Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
	Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
	Управління комплексними діями або проектами.
	Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб.
	Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності.

