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м. Івано-Франківськ - 2018 

 

ВСТУП  

 

Дисципліна «Основи підприємницької діяльності» входить до циклу 

нормативних дисциплін для підготовки бакалаврів   

Мета: оволодіння студентами  основами  теорії  підприємництва, 

формування  відповідного економічного мислення, формування системи 

професійної компетентності щодо визначення пріоритетних напрямків 

підприємницької діяльності.  

Предмет: пріоритетні види підприємництва в Україні та світі з урахуванням 

факторів зовнішнього середовища.  

Завдання: 

·  з’ясувати місце дисципліни у навчальному процесі, розкрити її основну 

мету та визначити основні категорії підприємництва; 

·  дати чітке уявлення про загальнотеоретичні засади підприємництва; 

·  ознайомити  із  сучасним  станом  розвитку  підприємництва  та його 

проблемами; 

·  сформувати  у  студентів  цілісне  бачення  проблем  підприємницької 

діяльності; 

·  озброїти студентів навичками і вміннями, необхідними для організації 

власної справи. 

За результатами вивчення курсу студент повинен  

Знати:  

 теоретичні засади підприємництва;  

 характеристику організаційно-правових форм підприємництва;  

 основні видів підприємницької діяльності та обмеження, при її 

здійснені в сучасних умовах;   

Вміти: 

 обрати вид підприємницької діяльності та спрогнозувати  витрати на 

створення фірми;  

 укласти угоду (договір);  

 прогнозувати заходи щодо прийняття ефективних господарських 

рішень. 

Компетентності соціально-особистісні: 

- повага до законів, соціального порядку, державної влади; 

- здатність до формулювання підприємницьких ідей;  

- готовність творчо розв’язувати різноманітні проблеми у професійній 

діяльності на основі здобутих знань та умінь 

Загальнонаукові компетенції: 

- базові знання в галузі підприємництва та організації бізнесу; 

- визначати особливості та обґрунтовувати вибір найбільш привабливих 

сфер підприємництва в певних умовах 

- уявлення про роль у економічній системі суспільства.  
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

03 «Гуманітарні науки» 

Нормативна Спеціальність 035 

«Філологія» 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

(реферати, контрольні 

роботи, (домашні 

контрольні проекти), та 

ін. визначаються 

робочим навчальним 

планом чи рішенням 

кафедри) Спеціальність (професійне 

спрямування): - 

Рік підготовки: 

Загальна кількість 

годин - 120 
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 Семестр  

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента –4 

7 

Лекції 

   

 
Освітній ступінь: бакалавр 

 

12 год 

Практичні, семінарські 

14год 

Лабораторні 

 

Не передбачені 

Самостійна робота 

64 

Індивідуальна робота 

- - 

Вид контролю:  

екзамен 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1.  Природа і економічна сутність підприємництва. 

Виникнення  та  еволюція  дефініцій  «підприємництво», «підприємство», 

«підприємець». Співвідношення  категорій  «підприємництво», 

«підприємство»,  «підприємець».  Економічна основа підприємницької 

діяльності. Принципи  та функції  підприємництва.  

 Об’єкт, суб’єкт і мета підприємницької діяльності.  Місце 

підприємництва в суспільстві. Формування системи підприємництва в Україні. 

Підприємництво як економічний феномен. Філософія підприємництва. Зв’язок 

економічних категорій «праця» і «підприємництво». 

 

Тема 2. Економічна свобода і підприємництво 

Економічна свобода – основна передумова розвитку підприємницької 

діяльності. Рушійні сили підприємництва. Складові економічної свободи: 

економічна самостійність, економічна відповідальність, економічна 

рівноправність. Рушійні сили розвитку підприємництва. Економічний інтерес 

та конкуренція як джерела розвитку підприємництва. Підприємство як 

соціально-економічна та ділова творчість людини. Умови та принципи 

підприємницької діяльності. Економічна свобода в Україні. 

 

Тема 3. Конкуренція як засіб реалізації підприємницької діяльності 

Сутність конкуренції. Форми і методи конкурентної боротьби.  

Державне регулювання конкуренції. Конкурентоспроможність 

підприємства. 

 

Тема 4. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємницької діяльності. 

Зміст  дефініції  «підприємницьке  середовище».  Внутрішнє  середовище 

підприємницької  діяльності  та  його  складові.  Зовнішнє  середовище 

підприємницької діяльності.  Класифікація  факторів  зовнішнього  середовища  

підприємницької діяльності. Аналіз факторів зовнішнього середовища 

підприємництва.  Підприємницьке середовище в Україні та його складові 

 

Тема 5. Види підприємницької діяльності. 

Основні  види  підприємств  та  їх  організаційні  форми.  Приватне, 

колективне, державне підприємництво та особливості їх здійснення. Виробниче  

підприємництво.  Комерційне  підприємництво  та його  суб’єкти:  товарні  

біржі,  торговельні  доми,  виставки-продажі, аукціони,  ярмарки,  заклади  

оптової  та  роздрібної  торгівлі.  Фінансове підприємництво  та  його  складові:  

грошове  та  інше  фінансове посередництво,  страхування,  допоміжна  
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діяльність  у  сфері  фінансів  і страхування. Консультаційне підприємництво. 

Об’єднання підприємств: асоціація, корпорація, холдинг, консорціум, концерн.  

Агробізнес як перспективний вид підприємництва. Підприємництво у сфері 

послуг.  Інноваційне підприємництво та особливості його організації.  

 

Тема 6. Форми  підприємницької діяльності. 

Організаційні одиниці підприємництва. Організаційно-правові форми 

підприємництва. Одноособове володіння. Види та об’єднання підприємств. 

Основні  види підприємств  та  їх  організаційні  форми.  Об’єднання  

підприємств: асоціація,  корпорація,  холдинг,  консорціум,  концерн.  Види 

господарських товариств. 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.  

 

Тема 7. Мале підприємництво. 

Місце і роль малого підприємництва в економіці. Економічна суть малого 

підприємництва. Функції малого підприємництва Переваги  та  недоліки  

малого підприємництва. Особливості розвитку малого підприємництва в 

Україні та за кордоном.  

 

Тема  8.  Етика  та  культура  у  підприємництві.  Соціальна відповідальність  

бізнесу. 

Культура  та  етика  в  підприємництві.  Принципи,  правила  та  норми  ділової  

етики.  Концептуальні  підходи  до  вирішення  морально-етичних  проблем  бізнесу.  

Культура підприємства і культура поведінки: визначення та основні елементи. Сутність  

та  види  відповідальності  підприємців.  Кримінальна,  адміністративна,  податкова,  

цивільно-правова,  матеріальна та дисциплінарна відповідальність підприємців. 

Традиційні та сучасні цінності організації. 

 

Тема 9. Менеджмент у підприємництві 

Сутність менеджменту та його роль у розвитку підприємницької 

діяльності. Функції управління. Дія системи підприємницького управління. 

Функціональне управління в підприємництві. Планування розвитку суб’єкта 

підприємництва. Управління мотивацією персоналу. Методи мотивації. 

Організація контролю. Управління організаційними комунікаціями. Менеджер 

як організатор ефективного управління. Вимоги до ділових і особистих якостей 

менеджера. Типи менеджерів у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

 

Тема 10. Маркетингова діяльність підприємницьких одиниць. 

Зміст  та  сутність  маркетингу.  Види  маркетингу.  Маркетингова  

тактика  на різних стадіях життєвого циклу товару. Необхідність та структура 

маркетингового дослідження. Реклама  та  стимулювання  продажу  товарів  та  

послуг.  Психологія  реклами  та  продаж. Стратегії ціноутворення.  
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Тема 11. Організація підприємницької діяльності 

Технологія створення власної справи. Формування статутного фонду 

підприємства. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Порядок 

ліцензування підприємницької діяльності. Припинення підприємницької 

діяльності. 

Тема 12. Правові основи та організаційні форми підприємницької 

діяльності 

Правове забезпечення підприємництва. Характеристика організаційних 

форм підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма  

усього 
у тому числі 

 
 

л с лаб інд с.р.      

1 2 3 4 5 6 7       

Модуль 1 

 Теоретичні основи підприємництва 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

підприємництва. 

12 2 2   4       

Тема 2. Економічна 

свобода і 

підприємництво 

10 2 2   4       

Тема 3. Конкуренція 

як засіб реалізації 

підприємницької 

діяльності. 

12 2 2   6       

Тема 4. Зовнішнє та 

внутрішнє 

середовище 

підприємницької 

діяльності 

16 2 4   6       

Тема 5. Види 

підприємницької 

діяльності. 
16 2 2   4       

Тема 6. Форми  

підприємницької 

діяльності 

12 2 2   4       

Тема 7. Мале 

підприємництво 
12 2 2   4       

Тема 8. Етика  та  

культура  у  

підприємництві.  

Соціальна 

відповідальність  

бізнесу 

12 2 2   6       

Тема 9. Менеджмент 

у підприємництві 
12 2 4   8       

Тема 10. 

Маркетингова 

діяльність 

підприємницьких 

одиниць 

14 2 2   6       
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Тема 11. Організація 

підприємницької 

діяльності 
12 2 2   6       

Тема 12. Правові 

основи та 

організаційні форми 

підприємницької 

діяльності 

14 2 2   6       

Разом годин 120 12 14   64       

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, у процесі 

викладання навчальної дисципліни передбачено: лекції, семінарські заняття в 

аудиторіях,семінари-дискусії, мозкові атаки, метод проектної роботи, участь в 

конференції, індивідуальна самостійна робота кейс-методом, виконання 

індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Діагностика результатів навчання здійснюється шляхом опитування на 

семінарських заняттях, поточне тестування,  оцінка за самостійну роботу, 

оцінювання заліку та екзамену. 

Самостійна робота студента полягає в опрацюванні теоретичних основ 

дисципліни та прослуханого лекційного матеріалу; вивченні тем і питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; підготовці до виступу на 

семінарському занятті; письмовому оформленні задач, схем, діаграм, інших 

робіт графічного характеру; підготовці кейсів і їх презентації; підготовці тез на 

науково-практичні конференції; систематизації вивченого матеріалу курсу 

перед екзаменом.  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Загалом поточне оцінювання студентів на заняттях здійснюється за 

чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно; «3» - задовільно; «4» - добре;  

«5» - відмінно.  

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться у тестовій формі і 

оцінюється відповідно до шкали оцінювання знань студентів за ЄКТС. 

Шкала в балах Національна шкала Шкала ЄКТС 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 
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Шкала оцінювання знань студентів за ЄКТС  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА  

Базова 

Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – Ст. 85, 95-98, 116, 119, 138, 

142, 143. 

Господарський кодекс України : наук-практ. коментар / [авт. кол.: 

С.В.Ківалов, О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов] ; за ред. О.І.Харитонової. 

– Х. : Одіссей, 2012. – 832 с. 

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 

Закон України № 755-IV від 15 трав. 2003 р. // Відом. Верхов. Ради 

України. – 2003. – № 31/32. – Ст. 263. 
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