
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

Підприємництво  та  бізнес-культура

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: вибіркова
Форма навчання: заочна
Освітній ступінь:  молодший бакалавр, бакалавр
Галузь знань: для всіх галузей знань
Спеціальність: для всіх спеціальностей
Освітня програма:         для всіх освітніх програм
Рік навчання: 2-4 Семестр: 3-8
Кількість кредитів (годин) денна форма:  4  (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108- 
самостійна робота); 
Мова викладання: українська
Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 
http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=548

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Метіль Тетяна Костянтинівна
Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент  кафедри 
управління підприємницькою та туристичною діяльністю
Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю 
Робочій e-mail: tatanametil@gmail.com 
Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна  «Підприємництво   та   бізнес-культура»  є  вибірковим  компонентом
підготовки здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» для всіх спеціальностей та спрямована
на формування і розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей. 

Дисципліна  «Підприємництво   та   бізнес-культура»  спрямована  на  оволодіння
комплексом  знань  з  основ  підприємництва,  формування  навичок  підприємницького
мислення.

Вивчення  дисципліни «Підприємництво  та  бізнес  культура»  передбачає
ознайомлення  з  загальними  положеннями,  принципами  і  методами  підприємницького
менеджменту,  умовами  підприємницької  діяльності  та  бізнес-культури;  сприяє  розвитку
здібностей і формування навичок, що дозволяють економістам здійснювати підприємницьку
та  інноваційну  діяльність  щодо  заснування  власної  справи;  формування  знань  щодо
використання соціальнопсихологічних методів  управління в контексті  формування бізнес-
культури.

Мета  викладання  дисципліни –  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. 



Основними цілями навчальної дисципліни є:
 – оволодіти теоретичними основами сучасної організації підприємницької діяльності;
 –  набути  практичних  вмінь  комплексного  сприйняття  та  вирішення  проблем,  що

виникають  у  діяльності  підприємницьких  структур  для  створення  сприятливого  бізнес-
середовища та підвищення ефективності функціонування виробничо-господарських систем

Передумови  для  вивчення  дисципліни.  Теоретичною  і  методологічною  базою
вивчення  дисципліни  є:  економіка  підприємства,  маркетинг,  психологія,   менеджмент,
управління персоналом. 

Міждисциплінарні  зв’язки  вивчення  дисципліни   тісно  пов’язано  з  навчальними
дисциплінами: економіка підприємства, самоменеджмент та управління особистою кар’єрою,
менеджмент, інформаційний та кадровий менеджмент, управління персоналом.

4. Результати навчання

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
o використовувати  набуті  знання  в  практичній  організаційно-економічній

діяльності
3. 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.

4. 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 .



5. Структура дисципліни

Тема № 1. Зміст підприємницької діяльності. Місце підприємництва в суспільстві.
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):
1. Суть  підприємництва  як  особливої

форми економічної діяльності.
2. Суб’єкти  та  об’єкти підприємницької

діяльності.
3. Логіка  підприємництва.  Основні

мотиви підприємницької діяльності.
4. Економічні  основи  прийняття

підприємницького рішення.

1. Конституція  України:  Закон
України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254  к  /96-  вр  

2. Кодекс  законів  про  працю.
України:  Кодекс від  10.12.1971 № 322-VIII.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32 2-
0  Закон України «Про охорону праці» 

3. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Гой  І.В.,  Смелянська  Т.М.
Підприємництво:  підручник.  Київ:  Центр
навчальної літератури, 2019. 368 с.

5. І.М.  Сотник.,  Таранюк  Л.М.
Підприємництво,  торгівля  та  біржова
діяльність:  підручник.  Київ:
Університетьська книга, 2018. 572 с.

6. Панченко  С.В.,  Дикань  В.Л.,
Шраменко О.В. Підприємництво: підручник.
Харків: УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Завдання для самостійної роботи:
Питання для дослідження
1. Визначення  підприємництва  згідно  з

чинним законодавством України.
2. Основні  історичні  етапи  в  розвитку

підприємництва.
3. Загальні умови, необхідні для розвитку

підприємництва.
4. Визначення  суб'єкта,  об'єкта

підприємництва.
5. Логіка підприємницької діяльності?
6. Основні теорії мотивації.
7. Суть  попередніх  підприємницьких

досліджень?
8. Специфічні риси характеру підприємця,

які сприяють його успішній діяльності
9. Особисті  якості  притаманні

українському підприємцю.
   Завдання
З'ясувати  місце  дисципліни  у  навчальному
процесі,  розкрити  її  основну  мету  та
визначити основні категорії підприємництва.
Знати  сутність  підприємства  в  його
сучасному  розумінні.  До  видів  діяльності
доберіть назву основних функцій та завдань
підприємництва і розкрийте їх зміст.

1. Конституція  України:  Закон
України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254  к  /96-  вр  

2. Кодекс  законів  про  працю.
України:  Кодекс від  10.12.1971 № 322-VIII.
URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32 2-
0  Закон України «Про охорону праці» 

3. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Гой  І.В.,  Смелянська  Т.М.
Підприємництво:  підручник.  Київ:  Центр
навчальної літератури, 2019. 368 с.

5. І.М.  Сотник.,  Таранюк  Л.М.
Підприємництво,  торгівля  та  біржова
діяльність:  підручник.  Київ:
Університетьська книга, 2018. 572 с.

6. Панченко  С.В.,  Дикань  В.Л.,
Шраменко О.В. Підприємництво: підручник.
Харків: УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32%202-0
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32%202-0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32%202-0
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32%202-0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


    Орієнтовна тематика рефератів  і  тем
наукових статей

1. Загальноекономічний  зміст
підприємництва,  його  розвиток  в  контексті
історичної еволюції.

2. Роль  підприємницької  діяльності  в
розвитку економіки.

3. Економічні  знання  –  запорука
ефективної  організації  підприємницької
діяльності.

4. Підприємець  – центральна  постать
ринкової економіки.

 5. Соціально-психологічний  портрет
сучасного вітчизняного підприємця.

6. Генерування  ідей  –  визначальна  риса
підприємця.

7. Формування  нової  генерації
підприємців – справа державна мета.

8. Економічна  свобода  –  передумова
створення власної справи.

9. Основні  ознаки  свободи
господарювання.

10.  Ділова  творчість  людини  –  головна
рушійна сила підприємництва.

11.  Проблеми  формування  правових
передумов  розвитку  підприємництва  в
Україні.

Тема № 2. Підприємницьке середовище
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):

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

1. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

2. Конституція  України:  Закони
України  від  07.02.91  р.  №  436-IV.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-
12#Text 

3.  Бойко М.Д. Правове регулювання
підприємництва  в  Україні:  навч.-практ.
посібник. Київ: Атіка Київ, 2019. 712 с.

4. Іванілов  О.С.  Економіка
підприємства:  підручник.  Киїів:  ЦУЛ,  2019.
728 с.

5. Кібік О.М.,  Белоус К.В.  Теорія
бізнесу:  навчальний посібник.  Віниця:  Дім
Химер, 2017. 256 с. 

6. Лисенко  С.С.  Адміністративно-
правове  регулювання  підприємницької
діяльності  у  сфері  торгівлі:  монографія.
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.
176 с. 

7. Педько  А.Б.  Основи
підприємництва  і  бізнес-культури:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15


навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2020. 168 с.
Семінарське заняття (- год.):

Не передбачено навчальною програмою
 

Завдання для самостійної роботи:
Питання для дослідження
1. Ознаки,  за  якими  можна
класифікувати підприємство.
2. Основні  сфери  підприємницької
діяльності.  Головна  мета  виробничого
підприємництва?
3. Допоміжні  види  виробничого
підприємництва.
4. Роль  комерційного  підприємництва  в
активізації економічних процесів
5. Основні  функції  комерційної
діяльності підприємств
6. Основні  напрямки  розвитку
підприємництва у сфері роздрібної торгівлі
7. Які  Ви  знаєте  позамагазинні  форми
торгівлі?
8. Головна  мета  посередницького
підприємництва.
9. Об'єкт  підприємництва  у  сфері
надання фінансових послуг.
Завдання 

Охарактеризувати  різновиди
підприємництва  залежно  від  кількості  його
учасників та форми власності на ресурси та
фактори  підприємницької  діяльності.
Розкрити  сутність  виробничого
підприємництва. Відповісти на питання що є
продуктом  (результатом)  виробничо-
підприємницької  діяльності?  Дати
визначення  понять  «торгівля»,  «комерсант»,
«комерційне підприємництво»

Орієнтовна  тематика  рефератів  і  тем
наукових статей

1. Роль бізнесу в становленні та розвитку
ринкової економіки.

2. Особливості  організації
підприємництва у виробничій сфері.

3.  Особливості  організації
підприємництва у фінансовій сфері.

4. Особливості організації
підприємництва у комерційній сфері.

5. Проблеми  та  перспективи  розвитку
приватного підприємництва в Україні.

6. Виробниче  підприємництво  —
найважливіший  вид  підприємницької
діяльності.

7. Історія  розвитку  комерційного
підприємництва.

8. Роль  та  значення  посередницького
підприємництва.

1. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

2. Конституція  України:  Закони
України  від  07.02.91  р.  №  436-IV.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-
12#Text 

3. Бойко  М.Д.  Правове  регулювання
підприємництва  в  Україні:  навч.-практ.
посібник. Київ: Атіка Київ, 2019. 712 с.

4. Іванілов  О.С.  Економіка
підприємства:  підручник.  Киїів:  ЦУЛ,  2019.
728 с.

5. Кібік О.М.,  Белоус К.В.  Теорія
бізнесу:  навчальний посібник.  Віниця:  Дім
Химер, 2017. 256 с. 

6. Лисенко  С.С.  Адміністративно-
правове  регулювання  підприємницької
діяльності  у  сфері  торгівлі:  монографія.
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.
176 с. 

7. Педько  А.Б.  Основи
підприємництва  і  бізнес-культури:
навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2020. 168 с.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15


9. Фінансово-кредитне підприємництво в
Україні.

Тема № 3. Організаційно-правові форми підприємництва
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):
1.  Суть  та  особливості  основних
організаційно-правових  форм
підприємницької діяльності.
2. Характеристика видів правових статусів
господарювання  підриємницьких
структур.
3.  Суть  й  особливості  організаційно-
правових форм господарювання
юридичних осіб.
5. Складні  форми  підприємницьких

утворень.

1. Господарський  кодекс  України.
Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /436-15  
(дата звернення: 17.03.2020)

2. Про  господарські  товариства:  Закон
України. Відомості Верховної Ради України
(ВВР),  1991,  №  49,  ст.682. URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /1576-  
12(дата звернення: 17.03.2020)

3. Ануфрієва  О.  Л.,  Пальчевська  Т.  Г.,
Лагоцька  Г.  М.  Підприємницька  діяльність.
Навчальний  посібник.  ІваноФранківськ,
«ЛілеяНВ»,   2014.   304  с.  URL:
http  ://  umo  .  edu  .  ua  /  images  /  content  /  depozitar  /  navi  
chki  _  pracevlasht  /  pidpryemn  _  diyaln  .  pdf   (дата
звернення: 17.03.2020)

4.  Хомко.  Л.  В,  Кульгавець  Х.  Ю.
Правове  регулювання  підприємницької
діяльності:  нав  чальний  посібник.  Львів:
ЛьвДУВС,  2016.  424  с. URL:
http  ://  dspace  .  lvduvs  .  edu  .  ua  /  bitstream  /12345678  
90/189/1/  xomko  %20  posib  .  pdf  (дата  звернення:
17.03.2020)

5. Біляк  Т.О.,  Бірюченко  С.Ю.,
Бужимська  К.О.  Основи  підприємництва  /
під  заг.  ред.  Н.В.  Валінкевич.  Житомир:
ЖДТУ, 2019. 493 с.

6. Лавриненко Е.Т., Невмержицька С.М.
Управління  конкурентними  перевагами
підприємства.  Матеріали  Міжнародної
науково-практичної  конференції  «Актуальні
питання  економіки,  фінансів  та  сучасного
менеджменту»,  Нова  Економіка,  2018.  С.
123–124.

7. Підприємництво,  торгівля  та  біржова
діяльність:  підручник  /  за  заг.  ред.  І.М.
Сотник,  Л.М.  Таранюка.  Суми:  ВТД
«Університетська книга», 2018. 572 с.

Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою
Завдання для самостійної роботи:
 Питання для дослідження

1. Мікросередовище підприємництва
2. Макросередовище підприємництва
3. Фактори,  що  впливають  на

формування сприятливого середовища

1. Господарський  кодекс  України.
Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /436-15  
(дата звернення: 17.03.2020)

2. Про  господарські  товариства:  Закон

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/pidpryemn_diyaln.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/pidpryemn_diyaln.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


4. Суть політико-правового середовища.
5. Роль  держави  в  системі  політико-

правового середовища підприємництва
6. Роль  громадськості  в

підприємницькому середовищі
7. Основні інструменти впливу держави

на підприємництво.
8. Місце  малого  підприємництва  в

економічній політиці держави.
9. Цілі податкової політики.
10. Які  форми  бухгалтерської  звітності

веде підприємство?
Завдання
Дати  характеристику  факторам  середовища
підприємства.  Вміти  розпізнати  втрати  від
ризику  в  підприємництві,  відповісти  на
питання  які  економічні  заходи  повинна
реалізувати  для активізації  розвитку малого
підприємництва,  чи  необхідне  державне
регулювання  підприємницької  діяльності,
якщо так, то з якою метою?
Реферати

1. Вплив  зовнішнього  середовища  на
діяльність підприємства.

2. Макросередовище господарювання та
його основні чинники.

3. Ринкове  середовище  господарювання
підприємства.

4. Види  факторів  зовнішнього
середовища  та  їх  вплив  на  систему
управління підприємства.

України. Відомості Верховної Ради України
(ВВР),  1991,  №  49,  ст.682. URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /1576-  
12(дата звернення: 17.03.2020)

3. Ануфрієва  О.  Л.,  Пальчевська  Т.  Г.,
Лагоцька  Г.  М.  Підприємницька  діяльність.
Навчальний  посібник.  ІваноФранківськ,
«ЛілеяНВ»,   2014.   304  с.  URL:
http  ://  umo  .  edu  .  ua  /  images  /  content  /  depozitar  /  navi  
chki  _  pracevlasht  /  pidpryemn  _  diyaln  .  pdf   (дата
звернення: 17.03.2020)

4.  Хомко.  Л.  В,  Кульгавець  Х.  Ю.
Правове  регулювання  підприємницької
діяльності:  навчальний  посібник.  Львів:
ЛьвДУВС,  2016.  424  с. URL:
http  ://  dspace  .  lvduvs  .  edu  .  ua  /  bitstream  /12345678  
90/189/1/  xomko  %20  posib  .  pdf  (дата  звернення:
17.03.2020)

5. Біляк  Т.О.,  Бірюченко  С.Ю.,
Бужимська  К.О.  Основи  підприємництва  /
під  заг.  ред.  Н.В.  Валінкевич.  Житомир:
ЖДТУ, 2019. 493 с.

6. Лавриненко Е.Т., Невмержицька С.М.
Управління  конкурентними  перевагами
підприємства.  Матеріали  Міжнародної
науково-практичної  конференції  «Актуальні
питання  економіки,  фінансів  та  сучасного
менеджменту»,  Нова  Економіка,  2018.  С.
123–124.

Тема № 4. Мале підприємництво
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Семінарське заняття (2 год.):
1. Місце і роль малого підприємництва в

ринковій економіці. 
2. Економічна  сутність  малих

підприємств.  Переваги  та  недоліки  малого
підприємництва. 

3. Особливості  розвитку  малого
підприємництва в Україні та за кордоном. 

4. Державна підтримка малого бізнесу. 
5. Бізнес-інкубатори як форма підтримки

малого підприємництва.
Питання для обговорення 

1. Місце і роль малого підприємництва в
ринковій економіці. 

2. Економічна  сутність  малих

1. Закон України "Про національну 
програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні” N 2157-III від 
21.12.2000р. URL: 
http  ://  zakon  2.  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /2157-14   

2. Податковий кодекс України. Кодекс 
від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Господарський кодекс України: 
Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Бойко М.Д. Правове регулювання 
підприємництва в Україні: навч.-практ. 
посібник. Київ: Атіка Київ, 2019. 712 с.

5. Висоцький А.А. Малий бізнес. Велика

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/189/1/xomko%20posib.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/pidpryemn_diyaln.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/pidpryemn_diyaln.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12


підприємств.  Переваги  та  недоліки  малого
підприємництва. 

3. Особливості  розвитку  малого
підприємництва в Україні та за кордоном. 

4. Державна підтримка малого бізнесу. 
5. Бізнес-інкубатори як форма підтримки

малого підприємництва 
Завдання

1. Скласти список нормативно-правових
актів, які регулюють мале підприємництво (7
джерел та оформити за ДСТУ-2015)

2. Підготувати  тези   на  одне  із
пропонованих питань для обговорённая  (на
вибір) 3 сторінки.

гра. Київ: Visotsky Consulting, 2020. 221 с. 
6. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 

бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

Завдання для самостійної роботи:
Питання для дослідження
1. Економічна сутність і значення малого

підприємництва
2. Ідентифікація малого підприємництва
3. Класифікація малого бізнесу
4. Функції малого бізнесу
5. Види  і  сутність  моделей  малого

підприємництва
6. Порівняльна  характеристика  моделей

малого підприємництва
7. Охарактеризувати  функції  та

правовий статус підприємця
8. Охарактеризувати  основні

організаційно-правові  форми  підприємств
малого бізнесу

9. Охарактеризувати  основні
нормативно-правових  документів,  які
регламентують  порядок  реєстрації  та
ліцензування діяльності підприємства малого
бізнесу

10. Розкрити  порядок  реєстрації
підприємств малого бізнесу

1. Закон України "Про національну 
програму сприяння розвитку малого 
підприємництва в Україні” N 2157-III від 
21.12.2000р. URL: 
http  ://  zakon  2.  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /2157-14   

2. Податковий кодекс України. Кодекс 
від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3. Господарський кодекс України: 
Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Бойко М.Д. Правове регулювання 
підприємництва в Україні: навч.-практ. 
посібник. Київ: Атіка Київ, 2019. 712 с.

5. Висоцький А.А. Малий бізнес. Велика
гра. Київ: Visotsky Consulting, 2020. 221 с. 

6. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи 
бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

Тема № 5. Види та сфери підприємницької діяльності
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Семінарське заняття (2 год.):
1. Підприємництво  приватне,

колективне,  державне  та  особливості  їх
здійснення. 

2. Виробниче  підприємництво  як
визначальний  вид  підприємницької
діяльності. 

3. Комерційне  підприємництво та  його
суб’єкти:  товарні  біржі,  торговельні  доми,
виставки-продажі,  аукціони,  ярмарки,

1. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

2. Біляк Т.О.,  Бірюченко С.Ю.,
Бужимська К.О. Основи підприємництва / під
заг.  ред.  Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ,
2019. 493 с.

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи
бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

4. Іванілов  О.С.  Економіка

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14


заклади оптової та роздрібної торгівлі. 
4. Фінансово-кредитне  підприємництво

та його складові: грошове та інше фінансове
посередництво,  страхування,  допоміжна
діяльність у сфері фінансів і страхування.
Завдання   відповісти  на  4  питання
письмово  (на вибір з 12 питань):

1. Які існують види підприємництва? 
2. Сутність  виробничого

підприємництва. 
3. Що  є  продуктом  (результатом)

виробничо-підприємниць¬кої діяльності? 
4. Визначення  понять  “торгівля”,

“комерсант”.
5. Що таке комерційне підприємництво?
6. У  чому  полягає  зв’язок  виробничого

та комерційного підприємництва? 
7. Що таке посередництво? 
8. Як  посередницький  бізнес

поєднується  з  іншими  видами
підприємницької діяльності? 

9. Сутність  фінансово-кредитного
підприємництва. 

10. Чим  фінансово-кредитне
підприємництво  відрізняється  від
комерційного? 

11. Роль  і  значення  страхування,
страхової діяльності. 

12. Основні об’єкти страхування.
Тести (приклад)
1.  Види  підприємництва  можна
класифікувати за такими ознаками:
а) розміром
б) формою власності
в) сферами господарювання
г) усе перелічене
2.  Розрізняють  такі  форми  виробничого
підприємництва:
а) традиційна, інноваційна
б) основна, допоміжна
в) комерційна, посередницька
г) усе перелічене

підприємства:  підручник.  Киїів:  ЦУЛ,  2019.
728 с.

5. Карпюк  Г.І.  Основи  підприємництва:
Навчальний  посібник  для  здобувачів
професійної  (професійно-технічної)  освіти.
2021.  108  с.  URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/
04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf 

6. Підприємництво,  торгівля  та  біржова
діяльність:  підручник  /  за  заг.  ред.  І.М.
Сотник,  Л.М.  Таранюка.  Суми:  ВТД
«Університетська книга», 2018. 572 с.
Панченко С.В., Дикань В.Л., Шраменко О.В.
Підприємництво:  підручник.  Харків:
УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Завдання для самостійної роботи:
Вирішення ситуаційної задачі
Власник  магазину  «Коростенський  фарфор»
закупив  у  підприємства-виробника  партію
посуду  на  суму  20  тис.грн.  Обґрунтувавши
свою  цінову  полі¬тику,  підприємець
встановив  на  цей  посуд  торговельну
надбавку  в  розмірі  35,2%.  Весь  посуд  було
продано протягом місяця.
Завдання
1. Розрахувати  суму  реалізованих

1. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

2. Біляк Т.О.,  Бірюченко С.Ю.,
Бужимська К.О. Основи підприємництва / під
заг.  ред.  Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ,
2019. 493 с.

3. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи
бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

4. Іванілов  О.С.  Економіка
підприємства:  підручник.  Киїів:  ЦУЛ,  2019.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf


торговельних надбавок.
2. Визначити  обсяг  роздрібного
товарообігу магазину за місяць (як вируч¬ку
від реалізації партії посуду).
3. Чи  можна  стверджувати,  що
підприємець  у  будь-якому  разі  отримає
прибуток  від  продажу  посуду,  який  було
закуплено?
Виконаня тестових завдань (приклад)
1.  Види  підприємництва  можна
класифікувати за такими ознаками:
а) розміром
б) формою власності
в) сферами господарювання
г) усе перелічене
2.  Розрізняють  такі  форми  виробничого
підприємництва:
а) традиційна, інноваційна
б) основна, допоміжна
в) комерційна, посередницька
г) усе перелічене

728 с.
5. Карпюк  Г.І.  Основи  підприємництва:

Навчальний  посібник  для  здобувачів
професійної  (професійно-технічної)  освіти.
2021.  108  с.  URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/
04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf 

6. Підприємництво,  торгівля  та  біржова
діяльність:  підручник  /  за  заг.  ред.  І.М.
Сотник,  Л.М.  Таранюка.  Суми:  ВТД
«Університетська книга», 2018. 572 с.

Панченко С.В., Дикань В.Л., Шраменко 
О.В. Підприємництво: підручник. Харків: 
УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Тема № 6. Селянське (фермерське) господарство
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (-год.):

Не передбачено навчальною програмою
 

Семінарське заняття (2 год.):
1. Фермерське  господарство  як  форма

підприємницької діяльності
2. Особливості  створення  і  діяльність

фермерських  господарств  в  Україні.
Тенденції та проблеми розвитку фермерства. 

3. Основні  напрями  державної
підтримки  селянських  (фермерських)
господарств.  Кредитування  підприємців  на
селі. 

4. Роль кредитних спілок у фінансовому
забезпеченні фермерських господарств.
Завдання

1. Зробити  письмово  конспект  щодо
питання «Державна регулятивна діяльність у
сільському  господарстві  України»  у  якому
потрібно приділии увагу таким напрямкам:

1. Сутність  та  принципи  державного
регулювання сільського господарства

2. Форми  та  методи  державного
регулювання сільського господарства

3. Система та повноваження органів, що
здійснюють  державне  регулювання
сільського господарств

1. Господарський  кодекс  України.
Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /436-15    

2. Про господарські  товариства:  Закон
України.  Відомості  Верховної Ради України
(ВВР),  1991,  №  49,  ст.682.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

3. Закон  України  «Про  фермерське
господарство»  (Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2003,  №  45,  ст.  363)  URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /973-15    

4. Сімейне  фермерське  господарство:
особливості  створення  та  діяльності.   URL:
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-
ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-
nosti/   

5. Створюємо  фермерське
господарство.  URL:
https  ://  i  .  factor  .  ua  /  ukr  /  journals  /  nibu  /2018/  may  /  iss  
ue  -38/  article  -36316.  html    

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-38/article-36316.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-38/article-36316.html
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-nosti/
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-nosti/
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-nosti/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/2021/04/19/Osnovy%20pidpryyemnytstva.pdf


Тести (приклад)
1.  Фермерське  господарство  це  суб’єкт
господарювання, який здійснює:
а) Будь-яку діяльність.
б) Виробництво  сільськогосподарської
продукції.
в) Діяльність на власний ризик.
г) Переробку  та  реалізацію
сільськогосподарської про¬дукції.
д) Діяльність  з  метою  отримання
прибутку.
2.  Хто  може  бути  головою  фермерського
господарства?
а) Будь-який член господарства.
б) Засновник  фермерського
господарства.
в) Правонаступник  засновника
фермерського господарства.
г) Людина,  яка  має  відповідну
кваліфікацію.
д) Інша визначена у Статуті особа.

Завдання для самостійної роботи:
Виконання тестових завдань (приклад)
1.  Фермерське  господарство  це  суб’єкт

господарювання, який здійснює:
а) Будь-яку діяльність.
б) Виробництво  сільськогосподарської

продукції.
в) Діяльність на власний ризик.
г) Переробку  та  реалізацію

сільськогосподарської про¬дукції.
д) Діяльність  з  метою  отримання

прибутку.
2.  Хто може бути головою фермерського

господарства?
а) Будь-який член господарства.
б) Засновник фермерського господарства.
в) Правонаступник  засновника

фермерського господарства.
г) Людина,  яка  має  відповідну

кваліфікацію.
д) Інша визначена у Статуті особа.
3.  Хто  має  право  на  створення

фермерського господарства?
а) Кожний  дієздатний  громадянин

України,  здатний  займатися  сільським
господарством.

б) Кожний  дієздатний  громадянин
України, який досягнув 16-річного віку.

в) Кожний  дієздатний  громадянин
України, який досягнув 18-річного віку.

г) Кожний  дієздатний  громадянин
України, який досягнув 20-річного віку.

1. Господарський  кодекс  України.
Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /436-15    

2. Про господарські  товариства:  Закон
України.  Відомості  Верховної Ради України
(ВВР),  1991,  №  49,  ст.682.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 

3. Закон  України  «Про  фермерське
господарство»  (Відомості  Верховної  Ради
України  (ВВР),  2003,  №  45,  ст.  363)  URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /973-15    

4. Сімейне  фермерське  господарство:
особливості  створення  та  діяльності.   URL:
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-
ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-
nosti/   

5. Створюємо  фермерське
господарство.  URL:
https  ://  i  .  factor  .  ua  /  ukr  /  journals  /  nibu  /2018/  may  /  iss  
ue  -38/  article  -36316.  html    

https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-38/article-36316.html
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/may/issue-38/article-36316.html
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-nosti/
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-nosti/
https://www.growhow.in.ua/simeyne-fermers-ke-hospodarstvo-osoblyvosti-stvorennia-ta-diial-nosti/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


Тема 7. Державне регулювання та підтримка підприємництва
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

1.

Семінарське  заняття  (-  год.): Не
передбачено навчальною програмою

Завдання для самостійної роботи:
Вирішення задачі 
Підприємство  спеціалізується  на
виготовленні  двох  видів  меблі:  шаф  і
кухонних  наборів.  Виручка  від  реалізації
обох  видів  становить  500  тис.  грн.,  у  тому
числі  від  реалізації  шаф  300  тис.  грн.,
кухонних  наборів  200  тис.  грн.  Надалі
підприємство  планує  перейти  до  випуску
лише одного виду меблів.  Як  мінімізувати
виробничі ризики у такому разі, якщо прямі
витрати відповідно становлять 200 і 100 грн.,
а опосередковані 100 грн.?
Щоб уберегти себе від можливого знецінення
гривні,  підприємець  вирішив  укласти
п’ятимісячний  контракт  на  купівлю 25  тис.
грн.  На  момент  укладення  контракту
валютний  курс становить 4,6 грн. за  1 дол.,
а п’ятимісячний – 5,2 грн. за 1 дол. Визначте
потенційні збитки підприємця, якщо через 5
місяців курс становитиме 5,1 грн.

1. Господарський кодекс України. 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.URL: 
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /436-15    

2. Конституція  України:  Закони
України  від  07.02.91  р.  №  436-IV.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-
12#Text 

3. Про господарські товариства: Закон
України.  Відомості  Верховної Ради України
(ВВР),  1991,  №  49,  ст.682.  URL:
https  ://  zakon  .  rada  .  gov  .  ua  /  laws  /  show  /1576-12   

4.  Бойко М.Д. Правове регулювання
підприємництва  в  Україні:  навч.-практ.
посібник. Київ: Атіка Київ, 2019. 712 с.

5. Лисенко  С.С.  Адміністративно-
правове  регулювання  підприємницької
діяльності  у  сфері  торгівлі:  монографія.
Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018.
176 с.  

6. Панченко  С.В.,  Дикань  В.Л.,
Шраменко О.В. Підприємництво: підручник.
Харків: УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Тема 8. Механізм заснування власної справи
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):
Не передбачено навчальною програмою

Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Завдання для самостійної роботи:
Виконання тестових завдань (приклад)
1. Першим етапом у створенні підприємства
є:
а) зародження підприємницької ідеї;
б) підготовка установчих документів;
в) державна реєстрація підприємства;
г) відкриття рахунку в банку.

1. Господарський  кодекс  України.
Відомості  Верховної  Ради  України  (ВВР),
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144.URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15

2. Про  господарські  товариства:  Закон
України.  Відомості  Верховної Ради України
(ВВР),  1991,  №  49,  ст.682.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/698-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15


2.  При створенні  підприємства  підприємець
перш за все враховує: 
а)  особливості  сфери  бізнесу  та  власні
можливості;
б) наявні фінансові та матеріальні ресурси;
в)  організаційно-правову  форму
господарювання;
г) рівень конкуренції на ринку.
3.  Для  початку  господарської  діяльності
підприємству потрібен:
а) страховий фонд;
б) кредит банку;
в) статутний фонд;
г) усе перелічене.

3. Бугрик  А.Ф.  Планування  діяльності
підприємства:  навчальний  посібник.  Київ:
ЦУП, 2019. 260 с.

4. Кібік  О.М.,  Белоус  К.В.  Теорія
бізнесу:  навчальний  посібник.  Віниця:  Дім
Химер, 2017. 256 с. 

5. Мельников А.М., Коваленко О.А.,
Пундяк  Н.Б.  Основи  організації  бізнесу:
навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2017. 200с.

6. Ронда  Абрамс.  Бізнес-план  на
100%.  Стратегія  і  тактика  ефективного
бізнесу. Київ: Афіна, 2018. 486 с. 

Тема 9. Фінансування та оподаткування підприємництва
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

.

Завдання для самостійної роботи:
Вирішення задачі
Підприємство  закупило  для  виготовлення
товарів  матеріалів  на  суму  40  млн.  грн.,
реалізовано  продукції  на  60  млн.  грн.  (  з
урахуванням  вартості  закуплених
матеріалів).  Який  обсяг  ПДВ  повинно
сплатити підприємство?
Підприємство реалізувало товарів на 60 млн.
грн., витрати виробництва становили 15 млн.
грн.,  до  фонду  розвитку  виробництва  було
відраховано 10 млн. грн., дохід від реалізації
зайвих  машин  та  устаткування  –  1,5  млн.
дол..  Визначте  оподаткований  прибуток  і
суму податку на прибуток?

1.  Біляк  Т.О.,  Бірюченко  С.Ю.,
Бужимська К.О. Основи підприємництва / під
заг. ред. Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ,
2019. 493 с.

2. Господарський  кодекс  України:
Кодекс  від  16.01.2003  №  436-IV.  URL:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

3. Гой  І.В.,  Смелянська  Т.М.
Підприємництво:  підручник.  Київ:  Центр
навчальної літератури, 2019. 368 с.

4. І.М.  Сотник.,  Таранюк  Л.М.
Підприємництво,  торгівля  та  біржова
діяльність:  підручник.  Київ:
Університетьська книга, 2018. 572 с.

Панченко  С.В.,  Дикань  В.Л.,  Шраменко
О.В.  Підприємництво:  підручник.  Харків:
УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Тема 10. Підприємницькі ризики
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15


Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

1.

Завдання для самостійної роботи:
Питання для обговорення
1. Поняття  культури  підприємницької
діяльності (бізнес-культури).
2. Поширені  підходи  до  розуміння
бізнес-культури.
3. Етапи  розвитку  та  історичні  моделі
культури підприємництва.
4. Національна  та  галузева  бізнес-
культура.
5. Сутнісні  характеристики  бізнес-
культури підприємства.
6. Процес  формування  бізнес-культури
підприємства.
7. Сучасні  підходи  до  оцінки  типу  та
рівня бізнес-культури підприємства.
8. Умови  ефективності  проведення
ділових нарад та переговорів.
9. Методи  проведення  ділових
переговорів.
Завдання  для  самостійної  роботи:
ознайомитися  з  типами  бізнес-культури.
Вміти дати характеристику й оцінити тип та
рівень  бізнес-культури.  Знати  типи
підприємницьких договорів,  їх  структуру та
порядок укладання.

Реферати
1. Бізнес-культура  підприємства  як
компонент підприємницького успіху.
2. Класифікація організаційних культур.
3. Типологія  організаційної  бізнес-
культури підприємства.
4. Ділова нарада як одна найважливіших
форм управлінської діяльності.
5. Етика ділових переговорів.

1. Біляк  Т.О.,  Бірюченко  С.Ю.,
Бужимська К.О. Основи підприємництва / під
заг. ред. Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ,
2019. 493 с.

2. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи
бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

3. Кондрашихін А.Б. Теорія та практика
підприємницького  ризику:  навчальний
посібник. К.: Центр учбової літератури, 2017.
224 с.

4. Марущак  С.М.,  Єфімова  Г.В.,
Пащенко  О.В.  Оцінка  та  управління
ризиками: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ,
2019. 296 с.

5. Мороз  С.А.,  Мороз  В.М.  Ризик-
менежемент:  навчальний  посібник.  Київ:
Кондор, 2019. 140 с. 

6. Панченко  С.В.,  Дикань  В.Л.,
Шраменко О.В. Підприємництво: підручник.
Харків: УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Тема 11. Бізнес-культура підприємництва
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (- год.):

Не передбачено навчальною програмою

Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Завдання для самостійної роботи:
Підготувати  реферат  з  презентацією  на
одну з тем:

1. Сутність,  види  та  елементи

7. Біляк  Т.О.,  Бірюченко  С.Ю.,
Бужимська К.О. Основи підприємництва / під
заг. ред. Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ,
2019. 493 с.



підприємницької культури. 
2. Стилі  керівництва:  демократичний,

ліберальний, автократичний. 
3. Норми і правила поведінки керівника.
4.  Методи  і  стилі  розв’язання

конфліктів. 
5. Соціальні  цінності  та  культура

підприємницької діяльності. 
6. Основні методи впливу підприємця на

підлеглих. 
7. Психологія підприємництва.

8. Доброва Н. В., Осипова М. М. Основи
бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

9. Кондрашихін А.Б. Теорія та практика
підприємницького  ризику:  навчальний
посібник. К.: Центр учбової літератури, 2017.
224 с.

10. Марущак  С.М.,  Єфімова  Г.В.,
Пащенко  О.В.  Оцінка  та  управління
ризиками: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ,
2019. 296 с.

11. Мороз  С.А.,  Мороз  В.М.  Ризик-
менежемент:  навчальний  посібник.  Київ:
Кондор, 2019. 140 с. 

12. Панченко  С.В.,  Дикань  В.Л.,
Шраменко О.В. Підприємництво: підручник.
Харків: УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Тема 12. Кар’ера в бізнесі
Перелік питань/завдань, що виноситься на

обговорення/опрацювання
Рекомендовані джерела, допоміжні

матеріали та ресурси
Лекція (2 год.):
Не передбачено навчальною програмою

1.

Семінарське заняття (- год.):
Не передбачено навчальною програмою

Завдання для самостійної роботи:

Підготувати тези до конференції або 
Реферати:
1. Бізнес-культура  підприємства  як
компонент підприємницького успіху.
2. Класифікація організаційних культур.
3. Типологія  організаційної  бізнес-
культури підприємства.
4. Ділова нарада як одна найважливіших
форм управлінської діяльності.
5. Етика ділових переговорів.

1. Біляк Т.О., Бірюченко С.Ю., Бужимська
К.О.  Основи підприємництва /  під заг.  ред.
Н.В. Валінкевич. Житомир: ЖДТУ, 2019. 493
с.

2. Доброва Н.  В.,  Осипова  М.  М.  Основи
бізнесу: навч. посібн. Одеса, 2018. 305 с.

3. Кондрашихін  А.Б.  Теорія  та  практика
підприємницького  ризику:  навчальний
посібник.  К.:  Центр  учбової  літератури,
2017. 224 с.

4. Марущак С.М.,  Єфімова Г.В.,  Пащенко
О.В.  Оцінка  та  управління  ризиками:
навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2019.296 с.

5. Мороз  С.А.,  Мороз  В.М.  Ризик-
менежемент:  навчальний  посібник.  Київ:
Кондор, 2019. 140 с. 

6. Панченко С.В., Дикань В.Л., Шраменко
О.В.  Підприємництво:  підручник.  Харків:
УкрДУЗТ, 2018. 241 с.

Тематика 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. Політика курсу

Політика щодо відвідування навчальних занять
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів

в  умовах  ЄКТС в  ІДГУ»  студенти  мають  обов’язково  бути  присутніми  на  семінарських
заняттях.  Студент,  який  з  поважних  причин,  підтверджених  документально,  не  мав  був
відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після
повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений
термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0
балів.  Студенти,  які  навчаються  за  індивідуальним  графіком,  мають  в  повному  обсязі
виконати  додаткові  індивідуальні  завдання,  попередньо  узгодивши  їх  з  викладачем.
Присутність  на  модульній  контрольній  роботі  є  обов’язковою.  У  випадку  відсутності
студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому
призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Політика академічної доброчесності
Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу
академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях
є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення
модульної  контрольної  роботи  є  підставою для дострокового припинення  її  складання  та
виставлення негативної оцінки.

7. Проміжний і підсумковий контроль

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота
Зразок модульної контрольної роботи

Модульний контроль з дисципліни «Підприємництво та бізнес-культура» проводиться
у тестовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1.

Приклад:
Варіант 1 

1. Згідно з міжнародною класифікацією розрізняють такі форми бізнесу:
1) товариство  з  обмеженою відповідальністю,  товариство  з  додатковою відповідальністю,  командитне

товариство, повне товариство, акціонерне товариство;
2) мале підприємство, середнє підприємство, велике підприємство;



3) виробниче підприємство, комерційне підприємство, фінансове підприємство, страхове підприємство,
посередницьке підприємство;

4) одноосібне володіння, партнерство, корпорація.
2. Основними організаційно-правовими формами підприємств в Україні є:

1) товариство  з  обмеженою відповідальністю,  товариство  з  додатковою відповідальністю,  командитне
товариство, повне товариство, акціонерне товариство;

2) мале підприємство, середнє підприємство, велике підприємство;
3) виробниче, комерційне, фінансове, страхове підприємство тощо;
4) одноосібне володіння, партнерство, корпорація.
3. Перевагами одноосібного володіння є:

1) простота господарювання, свобода в прийнятті рішень, оперативність;
2) колективна відповідальність, невеликі масштаби діяльності;
3) повна відповідальність власника;
4) обмежені ресурсні можливості.
4. Недоліками одноосібного володіння є:

1) простота господарювання, свобода в прийнятті рішень, оперативність;
2) колективна відповідальність, невеликі масштаби діяльності;
3) повна відповідальність власника;
4) складність професійного управління.
5. Перевагами партнерства є:

1) розширені ресурсні можливості;
2) простота господарювання, свобода у прийнятті рішень, оперативність;
3) можливість об’єднання з іншими підприємствами;
4) спільна відповідальність засновників.

Перелік питань для самоперевірки:

1. Сутність і функції підприємництва. 
2. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб. 
3. Суб’єкти підприємництва. 
4. Технологія розробки бізнес-плану. 
5. Принципи підприємницької діяльності. 
6. Статутний фонд та його формування. 
7. Обмеження в підприємницькій діяльності. 
8. Сутність та особливості корпорації. 
9. Економічна основа підприємництва. 
10. Способи сплати податків з доходів приватного підприємця. 
11. Види підприємницької діяльності. 
12. Торговельний патент: умови придбання, вартість, термін дії. 
13. Необхідні умови розвитку підприємництва. 
14. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підпри- ємництва
15. Організаційні форми підприємництва. 
16. Сутність корпоративного управління. 
17. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної 

особи. 
18. Стадії розробки бізнес-плану. 
19. Види господарських товариств та їх характеристика. 
20. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. 
21. Акціонерне товариство: сутність та види.
22. Джерела фінансування підприємництва в Україні. 
23. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної 

особи. 
24. Фінансово-кредитне підприємництво. 
25. Лізинг як форма підприємницької діяльності. 
26. Переваги та недоліки одноосібного володіння. 
27. Ліцензування в підприємницькій діяльності. 
28. Комерційне підприємництво. 



29. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності. 
30. Підприємець — ключова фігура ринкової економіки. 
31. Форми об’єднань підприємств в Україні. 
32. Сертифікація продукції як інструмент державного регулювання підприємництва. 
33. Види підприємств в Україні. 
34. Структура бізнес-плану. 
35. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 
36. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва. 
37. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 
38. Юридичний статус підприємництва. 
39. Правова база розвитку підприємництва. 
40. Порядок патентування підприємницької діяльності. 
41. Сутність та методи державного регулювання підприємництва. 
42. Види лізингу. 
43. Сутність і функції бізнес-плану.
44. Державні та міжнародні організації підтримки підприємниц тва в Україні. 
45. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. 
46. Припинення діяльності підприємницьких структур. 
47. Державна політика підтримки підприємництва. 
48. Органи управління акціонерним товариством. 
49. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. 
50. Фіксований податок для суб’єктів малого підприємництва.
51. Статут підприємництва. 
52. Суб’єкти підприємницької діяльності — платники ПДВ та акцизного збору. 
53. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 
54. Порядок відрахувань суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи до 

Пенсійного фонду і фондів соціального страхування. 
55. Підприємство: сутність, ознаки, функції. 
56. Державна регуляторна політика у сфері підприємництва. 
57. Загальна система оподаткування приватного підприємця. 
58. Роль та значення посередницького підприємництва. 
59. Переваги та недоліки партнерства (товариства). 
60. Порядок відкриття рахунку суб’єкта підприємницької діяльності в установі банку. 
61. Сутність і методи підприємницького управління. 
62. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 
63. Основні методи впливу підприємця на підлеглих. 
64. Управління економічними ризиками в підприємництві. 
65. Форми спільного міжнародного підприємництва. 
66. Функціональне управління в підприємництві. 
67. Сутність, види та елементи підприємницької культури. 
68. Механізм зменшення економічних ризиків у підприємництві.
69. Світовий досвід створення вільних економічних зон. 
70. Підприємницька етика. 
71. Управління мотивацією персоналу. 
72. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон в Україні. 
73. Інструменти управління ризиками. 
74. Форми коопераційних зв’язків суб’єктів підприємництва. 
75. Причини економічних ризиків у підприємництві. 
76. Управління організаційними комунікаціями.
77. Посередники на фондовому ринку. 
78. Підприємництво у сфері банківських послуг. 
79. Кредитування та його роль у розвитку підприємництва. 
80. Соціальні цінності й культура підприємницької діяльності. 
81. Кредитні спілки та їх роль у розвитку підприємництва.



82. Інноваційна діяльність суб’єктів підприємництва. 
83. Нові напрями розвитку підприємництва в Україні. 
84. Особливості функціонування товарної біржі. 
85. Селянське (фермерське) господарство як форма підприємницької діяльності. 
86. Тенденції та проблеми розвитку фермерства. 
87. Основні напрями державної підтримки селянських (фермерських) господарств. 
88. Форми господарсько-торговельної (комерційної) діяльності. 
89. Особливості діяльності виробничого кооперативу. 
90. Здійснення підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

8. Критерії оцінювання результатів навчання

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки
Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за
традиційною шкалою

Підсумковий бал
Оцінка за традиційною шкалою

залік
90-100

зараховано89-70
51-69
26-50 не зараховано

Схема розподілу балів

Максимальна
кількість
балів

70 балів
 (поточний  контроль)  –
середньозважений  бал  оцінок  за
відповіді на семінарських заняттях та
виконання  індивідуальних  завдань,
який  переводиться  у  100-бальну
шкалу з ваговим коефіцієнтом - 0,7

30 балів 
(проміжний  контроль)  –  за
результатами  виконання
модульної контрольної
роботи - 0,3

Мінімальний
пороговий
рівень

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний
контроль)

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під
час  поточного  контролю  оцінюються  відповіді  студента  на  семінарських  заняттях  та
результати  самостійної  роботи.  Нарахування  балів  за  поточний  контроль  відбувається
відповідно до «Положення     про     порядок     оцінювання     рівня     навчальних     досягнень     студентів     в  
умовах     ЄКТС     в   ІДГУ».
8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

Оцінюється робота студента,  який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його
викладає,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  теоретичних
запитань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при  цьому
обов’язкову  та  додаткову  літературу,  вільно  послуговується
науковою  термі-нологією,  розв’язує  задачі  стандартним  або
оригінальним  способом,  наводить  аргументи  на  підтвердження
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.

4 бали Оцінюється  робота  студента,  який  достатньо  повно  володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває  зміст  теоретичних  запитань  та  практичних  завдань,
використовуючи  при  цьому  обов’язкову  літературу,  розв’язує
задачі  стандартним  способом,  послуговується  науковою
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термінологією.  Але  при  висвітленні  деяких  питань  не  вистачає
достатньої  глибини  та  аргументації,  допускаються  при  цьому
окремі неістотні неточності та незначні помилки.

3 бали

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального  матеріалу,  висвітлює  його  основний  зміст,  виявляє
елементарні  знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння,  закони.  Однак  не  здатний  до  глибокого,  всебічного
аналізу,  обґрунтування  та  аргументації,  не  користується
необхідною літе-ратурою, допускає істотні неточності та помилки.

2 бали

Оцінюється  робота  студента,  який  достатньо  не  володіє
навчальним  матеріалом,  однак  фрагментарно,  поверхово  (без
аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної
дисципліни,  не розкриває зміст теоретичних питань і  практичних
завдань.

1 бал 

Оцінюється робота студента,  який не в змозі викласти зміст
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на
рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.

0 балів 
Оцінюється  робота  студента,  який  не  володіє  навчальним

матеріалом  та  не  в  змозі  його  висвітлити,  не  розуміє  змісту
теоретичних питань та практичних завдань.

Здобувач вищої  освіти має бути оцінений не менш як з  70% семінарських занять,
передбачених навчальним планом. У випадку, якщо здобувач вищої освіти не був оцінений з
відповідної кількості занять, він отримує 0 балів за кожне заняття, з якого мав бути оцінений.
При цьому здобувачу вищої освіти може бути зараховано виконання індивідуальних завдань
за  певне  заняття  якщо  він  не  був  оцінений  за  результатами  проведення  семінарського
заняття.

Основними  видами  індивідуальних  завдань  є:  підготовка  доповідей,  рефератів;
вирішення ситуаційних завдань тощо.

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: самостійність та
оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати
узагальнення  на  основі  опрацювання  теоретичного  матеріалу  та  відсутність  помилок  при
оформленні  цитування  й  посилань  на  джерела,  якісна  презентація  результатів  власного
дослідження. 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим  здобувач освіти
може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-
дослідних  інтересів  та  погодити  її  з  викладачем.  Окрім  цього  у  якості  виконання
індивідуального  завдання  здобувачу  вищої  освіти  може  бути  зараховано  проходження
онлайн-курсів  (у  відповідності  до  змісту  навчальної  дисципліни)  на  платформах  ЕdEra,
Coursera,  Prometheus  та  інших.  Зарахування  відбувається  за  наявності  сертифікату  про
успішне проходження курсу.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою від «0» до «30».  Загальна

оцінка  за  модульну  контрольну  роботу  є  середнім  арифметичним  оцінок  за  кожне
питання/завдання, яка переводиться за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 0,3.
Критерії  оцінювання  теоретичних  та  практичних  завдань,  які  включено  до  проміжного
контролю, наведено у табл. 3. У разі, якщо здобувач вищої освіти за проміжний контроль
отримав менше ніж 16 балів, то він вважається таким, що не склав проміжний контроль. У
графі «проміжний контроль» виставляється 0 балів.



Критерії оцінювання при організації освітнього процесу із застосуванням
технологій дистанційного навчання

У  разі  проведення  освітнього  процесу  у  дистанційному  режимі,  порядок  його
організації  регулює  «Положення  про  організацію  освітнього  процесу  із  застосуванням
технологій  дистанційного  навчання  в  Ізмаїльському  державному  гуманітарному
університеті»  (http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/12/polozhennja-pro-orhanizaciju-
osv.-procesu-iz-zast.-tehnolohij-dyst.-navch.-2020.pdf).

Дистанційний  режим  навчання  передбачає  проведення  навчальних  занять,
контрольних  заходів  та  самостійної  роботи  здобувачів  відповідно  до  робочої  програми
навчальної дисципліни.

Дистанційна комунікація учасників освітнього процесу під час синхронного режиму
навчання  може  здійснюватися  через  онлайн-платформи  проведення  відео  конференцій
Google Meet або Zoom.

Поточний контроль результатів  навчання здобувачів вищої освіти здійснюється під
час  проведення  дистанційних  занять,  а  також  шляхом  оцінювання  самостійних
індивідуальних і групових завдань, що виконуються здобувачами освіти в електронній формі
та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або Google
Classroom).

Завдання проміжного контролю виконуються здобувачами освіти в електронній формі
та надсилаються до системи підтримки дистанційного навчання (LMS Moodle або Google
Classroom), які оцінюються за поданим вище алгоритмом.

Викладач _______________
(підпис)

   Метіль Т.К.  
(ПІБ)

Затверджено на засідання кафедри управління підприємницькою та туристичною 
діяльністю 
Протокол №   9   від «  11  »   11.01.   2023 р.  

Завідувач кафедри ______________
(підпис)

Метіль Т.К.
(ПІБ)
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