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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи підприємництва 

Викладач (-і) к.е.н., доцент Левандівський О.Т. 

Контактний телефон 

викладача 

+38(098)6555270 

E-mail викладача omelyant@ukr.net 

Формат дисципліни Очний та заочний 

Обсяг дисципліни 6 кредитів EKTS  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/0-69 

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій 

2. Анотація до курсу 

Підприємництво є однією з головних складових ринкової системи господарювання. 

На нього покладено розв’язання таких важливих економічних і соціальних завдань, як 

насичення національного ринку різноманітними благами, розв’язання проблеми зайнятості 

населення та сприяння становленню середнього класу, розвиток конкуренції, формування 

господарської культури тощо.  

3. Мета та цілі курсу  

Метою вивчення дисципліни «Основи підприємництва» є формування системи базових 

знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької 

діяльності, а відтак формування підприємницького мислення. Курс спрямовано на 

ознайомлення з історичними передумовами виникнення підприємництва та з його 

розвитком у суверенній Україні, з поглядами на підприємництво провідних українських і 

зарубіжних вчених-економістів, на оволодіння теоретичними навичками з організації та 

управління власною справою, на вміння використовувати інструментарій менеджменту та 

маркетингу у підприємницькій діяльності. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Предметом дисципліни є вивчення та дослідження закономірностей організації та 

розвитку підприємницької діяльності, законів та принципів функціонування підприємств, 

ролі підприємництва у розвитку економічного, соціального, науково-технічного та 

інноваційного розвитку країни Для досягнення поставленої мети у дисципліні поставлені 

такі основні 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.  

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 120 год. 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 28 год. 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 28 год. 

самостійна робота 64 год. 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 
(рік 

навчання) 

Нормативний / 
вибірковий 



І 072 «Фінанси 

банківська справа 

та страхування» 

І (перший 

рік 

навчання) 

вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Літер

атура 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

І семестр 

Тема 1. СУТНІСТЬ БІЗНЕСУ ТА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА Подібність 

та відмінність бізнесу та 

підприємництва. Види бізнесу, 

підприємництво як різновид 

бізнесу. Найперспективніші сфери 

підприємницької діяльності. 

Власність, її суб’єкти та об’єкти, 

відносини власності, право 

власність. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,6] 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

 

Тема 2. ПІДПРИЄМСТВО ЯК 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА 

ПІДПРИЄМНИЦТВА Принципи 

організації підприємницької 

діяльності. Функції 

підприємництва. Найменування 

підприємства та порядок його 

вибору. Організаційно-правові 

форми підприємництва. Види 

підприємств та різновиди їх 

об’єднань. Види господарських 

товариств. Управління 

акціонерним товариством. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,3] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 3. ПРАВОВІ ОСНОВИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ Методи пошуку 

підприємницької ідеї. 

Обґрунтування вибору 

організаційноправової форми 

підприємницької діяльності. 

Процес створення власної справи. 

Засновницькі документи 

новоствореного підприємства. 

Статут приватного підприємства. 

Засновницький договір та його 

структура. Статутний капітал 

підприємства, джерела та 

особливості його формування. 

Процедура державної реєстрації 

юридичних осіб і приватних осіб 

– підприємців. Ліквідація та 

реорганізація підприємства. 

Ліцензування та патентування 

підприємницької діяльності. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,4] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 



Тема 4. ФІНАНСУВАННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ Суть фінансів, 

грошових та фінансових відносин. 

Функції фінансів. Фінансування 

підприємницької діяльності. 

Внутрішні та зовнішні джерела 

залучення фінансів. Лізинг, 

факторинг та форфейтинг. 

Інвестиції, їх види та особливості 

залучення та використання. 

Банківський та комерційний 

кредит. Принципи кредитування. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[3,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 5. СИСТЕМА 

ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Система оподаткування 

підприємницької діяльності в 

Україні. Суб’єкти податкових 

правовідносин, податкова 

система. Податкова ставка та 

податкова пільга. Функцуії та 

види податків. Загальнодержавні 

податки та збори. Місцеві податки 

та збори. Методи нарахування 

податків. Державний бюжет. 

Особливості оподаткування 

юридичних і фізичних осіб – 

підприємців.  

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,6] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

підсумково

го заняття 

Тема 6. ОСНОВИ 

МЕНЕДЖМЕНТУ Менеджмент і 

його значення у підприємництві. 

Рівні менеджменту та типи 

менеджерів. Критерії успішності 

підприємницької діяльності. 

Функції менеджменту у 

забезпеченні ефективної 

діяльності підприємства. 

Планування підприємницької 

діяльності. Визначення стратегії 

діяльності. Побудова структури 

підприємства та визначення 

повноважень працівників. 

Мотивація. Контроль у 

підприємницькій діяльності. 

Організаційні комунікації, їхня 

роль у забезпеченні ефективної 

роботи підприємства. 

Організаційні рішення та 

процедура їхнього ухвалення у 

підприємництві. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[1,5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

10 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

Тема 7. КОМЕРЦІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

Лекція,  

семінар-

[1,3] 

 

Опрацюва

ти 

10 

балів 

До 

наступного 



ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 

СТРУКТУР Маркетинг, його 

концепції. Концепція 

вдосконалення виробництва. 

Концепція удосконалення 

благаТовар, товарна марка і 

товарна політика. Життєвий цикл 

товару. Ціна, визначення ціни 

товару залежно від життєвого 

циклу товару.. Реклама та її роль у 

підприємництві. Стимулювання 

збуту, зв’язки з громадськістю та 

особистий продаж. Ринок 

посередників. 

ське 

заняття 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

заняття за 

розкладом 

Тема 8. 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Напрями зовнішньоекономічної 

діяльності. Види 

зовнішньоекономічних операцій. 

Суб’єкти зовнішньоекономічної 

діяльності. Державне 

регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Види зовнішньоекономічної 

стратегії держави. Мито, квоти, 

ліцензування експорту та імпорту, 

національні стандарти. Методи 

здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності. Поняття та види 

валюти. Валютний курс. 

Платіжний баланс країни. 

Лекція,  

семінар-

ське 

заняття 

[5] 

 

Опрацюва

ти 

лекційний 

матеріал,  

підготуват

ися до 

семінарсь

кого 

заняття 

15 

балів 

До 

наступного 

заняття за 

розкладом 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу 100 бальна за семестр – як 

середньо арифметичне 100 балів 

протягом семестру та  100 балів за екзамен 

“відмінно” – студент демонструє 

повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку 

умінь та навичок, правильне й 

обґрунтоване формулювання практичних 

висновків, наводить повний 

обґрунтований розв’язок прикладів та 

задач, аналізує причинно-наслідкові 

зв’язки;вільно володіє науковими 

термінами; 

“добре” – студент демонструє повні 

знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного 

матеріалу, вміє застосувати його до 

розв’язання конкретних прикладів та 

задач, у деяких випадках нечітко 



формулює загалом правильні  відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та 

неточності розв’язках;  

“задовільно” – студент володіє 

більшою частиною фактичного матеріалу, 

але викладає його не досить послідовно і 

логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє правильно 

застосувати набуті знання до розв’язання 

конкретних прикладів та задач, нечітко, а 

інколи й невірно формулює основні 

твердження та причинно-наслідкові 

зв’язки;  

“незадовільно” – студент не володіє 

достатнім рівнем необхідних знань, умінь, 

навичок, науковими термінами. 

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану, 

студент виконує одну контрольну роботу, 

яка є допуском до складання іспиту. 

Головна мета її – перевірка самостійної 

роботи студентів в процесі навчання, 

виявлення ступеня засвоєння ними 

теоретичних положень курсу.  При 

розв’язанні задач студент має детально 

вказувати, яким саме був хід його 

роздумів, якими формулами він 

користувався. 

Семінарські заняття Семінарське, практичне заняття 

проводиться з метою формування у 

студентів умінь і навичок з предмету, 

вирішення сформульованих  завдань, їх 

перевірка та оцінювання.. За метою і 

структурою семінарські, практичні 

заняття є ланцюжком, який пов'язує 

теоретичне навчання і навчальну 

практику з дисципліни, а також 

передбачає попередній контроль знань 

студентів. Оцінка за семінарське, 

практичне заняття враховується при 

виставлення підсумкової оцінки з 

дисципліни 

Умови допуску до підсумкового контролю За І семестр 
– оцінка за поточне тестування (5 

балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (65 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

– оцінка за поточне тестування 



(10 балів); 

– оцінка за відповіді на всі 

основні та додаткові запитання під час 

аудиторних занять (60 балів); 

– оцінка за контрольну роботу (20 

балів); 

– оцінка за самостійну роботу (10 

балів). 

7. Політика курсу 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, 

творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації». 

Засвоєння пропущеної теми лекції з поважної причини перевіряється під час 

складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується 

студентом (співбесіда, реферат тощо).  

Пропущені практичні, семінарські та лабораторні заняття, незалежно від причини 

пропуску, студент відпрацьовує згідно з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані 

студентом під час засвоєння відповідної теми на практичному, семінарському та 

лабораторному занятті перескладаються викладачеві, який веде заняття до складання 

підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних 

груп. 
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2. Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12 

3. Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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В. В. Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с. 

10. Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового 
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– 293 с. 
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О. В. Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с. 

14. Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, 

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

15. Максимов Б В. Психология бизнеса и предпринимательства: . Учебное 

пособие / Б В. Максимов. – К.: ИД»Профессионал», 2005. – 256 с. 

16. Полянко В. В. Основи підприємництва: Навчальний посібник / 

В. В. Полянко, А. В. Круглянко. – К.: Дакор, КНТ, 2008. – 176 с. 
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підприємницької діяльності. – Суми: ВАТ СОД, 2012. – 186 с. 

21. Горленко Г. О. Власна справа ( Основи малого бізнесу). Част. І [Методичний 
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Думанська та ін. – К-Под-й: «Аксіома», 2013 – 112 с. 
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1998. – 208 с. 
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