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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни є набуття знань про закономірності розвитку 

підприємницької діяльності, її економічну сутність та загальносуспільний зміст. 

Завдання дисципліни полягає в тому, щоб розкрити: функції і правовий статус 

підприємця, визначити принципи та рушійні сили підприємницької діяльності, вивчити 

основні форми організації підприємництва та окреслити основні юридичні питання, 

ознайомитись з питаннями оподаткування бізнесу, методичні підходи до розробки 

маркетингової діяльності, визначити фінансову модель бізнесу, розглянути методи 

управляння витратами.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати, які на форми 

організації підприємницької діяльності існують в Україні, які  є витрати, де і як вони 

формуються, яким має бути їх контроль, як визначити пріоритетні напрями розвитку 

бізнесу, що таке маркетинг; за що, коли та які податки потрібно сплачувати; як керувати 

фінансами; 

Також студенти повинні вміти будувати бізнес-модель підприємства, проводити 

розрахунок операційних витрат; розраховувати маржинальну калькуляцію; визначати 

серцевину маркетингу; будувати фінансову модель підприємства. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оцінюва

ння 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1 
ВИНИКНЕННЯ, 

РОЗВИТОК ТА 

СУТНІСТЬ 

ПІДПРИЄМНИЦТ

ВА 

 

 

3/3 

Знати історію розвитку 

підприємства. Розуміти сутність 

та роль підприємницької 

діяльності в суспільстві. 

Розрізняти теорії та концепції 

підприємництва 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 2 
ПРАВОВІ 

ЗАСАДИ 

 

6/3 

Знати якими нормативно-

правовими актами регулюється 

підприємницька діяльність. 

Розуміти різницю між 

Здача 

практичної 

роботи. 

 



ЗДІЙСНЕННЯ 

ПІДПРИЄМНИЦЬ

КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В УКРАЇНІ 

суб’єктами і об’єктами 

підприємницької діяльності. 

Знати порядок реєстрації 

підприємницької діяльності та 

які є обмеження щодо 

діяльності. 

 

Тема 3 
ПІДПРИЄМСТВО 

ЯК ОСНОВНА 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 

СТРУКТУРА 

ПІДПРИЄМНИЦЬ

КОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

5/3 

Розуміти поняття і характерні 

риси підприємництва, 

Знати основні види та 

об’єднання підприємств, та 

давати їм характеристику.   

Розуміти суть та роль 

господарських товариств 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Модуль 2 

Тема 4 
ВИРОБНИЧА 

ПІДПРИЄМНИЦЬ

КА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6/4 

Розуміти характеристику 

виробничого підприємства 

Знати суть виробничого 

процесу та виробничого циклу 

підприємства. 

Розуміти роль інноваційного 

підприємства 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 5 
ПІДПРИЄМНИЦТ

ВО У СФЕРІ 

ТОРГІВЛІ ТА 

ПОСЕРЕДНИЦТВ

А 

 

5/4 

Розуміти поняття, сутність та 

принципи торгівельного 

підприємства та посередництва. 

Знати методи та критерії вибору 

видів підприємницької 

діяльності. 

Знати специфіку 

підприємництва щодо 

здійснення торгівлі окремими 

товарами.  

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 6 
ПІДПРИЄМНИЦТ

ВО У СФЕРІ 

НАДАННЯ 

КРЕДИТНО-

ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ 

 

5/4 

Знати характеристику 

підприємництва у сфері надання 

кредитно-фінансових послуг. 

Розрізняти особливості 

діяльності основних фінансових 

посередників та фінансово-

кредитних установ. 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Модуль 3 

Тема 7 
ПІДПРИЄМНИЦТ

ВО У СФЕРІ 

СТРАХУВАННЯ 

 

5/4 

Знати сутність та передумови 

здійснення підприємництва в 

сфері страхування. 

Знати та розрізняти 

організаційно-правові форми 

суб’єктів підприємництва в 

сфері страхування. 

Розуміти особливості створення 

суб’єктів підприємницької 

діяльності в сфері страхування. 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

Тема 8 
ПІДПРИЄМНИЦТ

ВО У СФЕРІ 

НАДАННЯ 

КОНСАЛТИНГОВ

ИХ ПОСЛУГ 

 

5/2 

Знати сутність та види 
консалтингових послуг 
Розрізняти суб’єкти 
підприємництва у сфері 
надання консалтингових 
послуг. 
Розуміти організацію 
підприємницької діяльності 
у сфері консалтингу. 

Здача 

практичної 

роботи. 

 

 

ТЕМА 9. БІРЖІ 

ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

5/3 Розглянути еволюцію форм 
оптової торгівлі. 
Розуміти поняття бірж та її 
видів. 
Знати функції та учасників 
бірж. 
Розуміти організацію 

  

https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232412
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232412
https://elearn.nubip.edu.ua/mod/book/view.php?id=232412


управління біржею та 
регулювання біржовою 
діяльністю. 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсовий проект повинен мати 

коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Проходження тестових завдань по І, ІІ та ІІІ модулів є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за 

погодженням із деканом факультету) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


