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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Вивчення навчальних матеріалів дисципліни сприяє отриманню майбутніми 

бакалаврами Садово-паркового господарства відповідного рівня теоретичних знань, 

формування і розвиток спеціальних вмінь, практичних навичок вирішення актуальних 

питань організації  і функціонування  підприємницької  діяльності, основних рис 

підприємця, а також практичних вмінь і  навичок  щодо  механізму  організації  власної  

справи, оволодінні  методикою аналізу  політики  підприємства,  ризиків,  що  

супроводжують  підприємництво, шляхів їх уникнення. 

 

 

Навчальна дисципліна забезпечує формування  

загальних компетентностей: 

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 12. Здатність    до    пошуку,    оброблення    та    аналізу інформації з різних 

джерел. 

фахових компетентностей: 

СК 6. Здатність  оцінювати,  інтерпретувати  та  синтезувати теоретичну інформацію 

і практичні, виробничі й дослідні дані у галузі садово-паркового господарства. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуде певні програмні 

результати навчання, а саме: 

ПРН6. Розуміти     та     застосовувати     законодавчі     акти, нормативно-довідкові 

матеріали, організаційно-управлінську   документацію   з   організації   та   ведення 

садово-паркового  господарства,  знання  з  економіки  та права     для     забезпечення     

ефективної     виробничої діяльності. 

ПРН11. Координувати,    інтегрувати    та    удосконалювати організацію   

виробничих   процесів   у   садово-парковому господарстві. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні) 
Результати навчання Завдання 

Оцінюв

ання 

Модуль 1 

Сутність 

підприємництва. 

Правові засади 

здійснення 

підприємницькі 

діяльності в 

Україні 

2/2 

Знати  термінологію, роль та 

значення підприємницької 

діяльності для розвитку суспільного 

виробництва, особливості 

підприємництва в Україні,  

законодавчу базу, що регулює 

розвиток підприємництва в Україні, 

види підприємств за основними 

класифікаційними ознаками; вміти 
пояснювати концепції підприємств; 

аналізувати форми підприємницької 

діяльності. 

Виконання 

практичної роботи 

 

Виконання 

самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

освіта на основі 

МВОК) 

10 

 

 

5 

Підприємство як 

основна 

організаційна 

структура 
підприємницькі 

діяльності 

2/2 

Знати термінологію, основні 

організаційно-правові форми 

господарювання суб’єктів 

підприємництва та їх 

характеристику, порядок їх 

створення, управління, обсяг прав та 

відповідальності. Вміти аналізувати 

взаємозв’язок і взаємодію  

складових  системи  управління;  

обґрунтовувати напрямки 
вдосконалення організаційної 

структури управління 

підприємством, формулювати місію 

та цілі підприємства; визначати 

функції та напрямки діяльності 

підприємств садово-паркового 

господарства. 

Тестування за темою 

 

 

 

Виконання 

практичних робіт  

 

 

 

Виконання 
самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

освіта на основі 

МВОК)  

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

Мале 
підприємництво 

в Україні 
2/2 

Знати термінологію, сутність, 

функції та розвиток малого 

підприємництва в Україні. Основні 

етапи проведення комплексного 

економічного аналізу результатів 
діяльності підприємства. Економічна 

ефективність виробничого 

підприємства та типовий 

взаємозв'язок між його складовими. 

Оцінка ефективності виробничо-

господарської діяльності малого 

підприємництва в Україні. 

Тестування за темою 

 

Виконання 

практичної роботи  

 
Виконання 

самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

освіта на основі 

МВОК) 

5 

 

10 

 

 

 

 

5 

Міжнародне 

підприємництво 
1/1 

Знати термінологію, сутність та 

характеристику міжнародного 

підприємництва, розвиток та форми 

міжнародної підприємницької 

діяльності, глобалізація 
міжнародного підприємництва. 

Вміти аналізувати взаємозв’язок і 

взаємодію  складових  системи  

Тестування за темою 

 

Виконання 

практичної роботи  

 
Виконання 

самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

5 

 

 

10 

 

 

 

 



управління;  визначати функції та 

напрямки діяльності міжнародного 

співробітництва підприємств садово-

паркового господарства. 

освіта на основі 

МВОК) 
5 

Модульний контроль Підсумковий тест в 
ЕНК 

25 

Всього  100 

Модуль 2 

Механізм 

створення 

власної справи у 

садово-

парковому 

господарстві 

4/4 

Знати термінології, законодавчу 

базу, що регулює створення та 

діяльність підприємств садово-

паркового господарства в Україні, 

особливості створення нових 

підприємств у перехідний період 

ринкової економіки. Здійснення 

процедури державної  реєстрації 

підприємства. Порядок і умови 

реєстрації   підприємства садово-

паркового господарства,  система  

реєстрації  новоствореного  
підприємства. Документи,  які  

потрібно  подавати  в місцеву  

держадміністрацію  про  створення  

нового підприємства.  Шляхи  

припинення  підприємницької 

діяльності. 

Тестування за темою 

 

 

 

 

 

Виконання 

практичних робіт 

 

 

 

Виконання 
самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

освіта на основі 

МВОК) 

5 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

5 

Менеджмент і 
маркетинг у 

підприємниць-

кій діяльності 

2/2 

Здатність управляти бізнес 

процесами організації та її 

підрозділами через реалізацію 

функцій менеджменту. 

Застосовувати методи менеджменту 

для забезпечення ефективності 

діяльності організації. Здатність 
створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі 

управління, демонструвати здатність 

самостійного прийняття рішень, 

розробляти достатню кількість 

альтернативних варіантів, обирати 

оптимальні рішення та нести 

відповідальність за їх реалізацію 

 

Тестування за темою 

 

 

 

Виконання 

практичних робіт 

 
 

 

Виконання 

самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

освіта на основі 

МВОК) 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

Фінансування і 

оподаткування 

підприємниць-

кої діяльності 

2/2 

Знати термінологію,  Вміти 

аналізувати та оцінювати 

фінансовий стан підприємства, 
оподаткування підприємств садово-

паркового господарства, особливості 

спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва, порядок та умови 

переходу на єдиний податок., 

порядок нарахування та сплати 

єдиного податку. 

Тестування за темою 

 

Виконання 
практичних робіт 

 

 

Виконання 

самостійної роботи 

(неформальна онлайн 

освіта на основі 

МВОК) 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

Модульний контроль 
Підсумковий тест в 

ЕНК 
25 

Всього  100 

Навчальна робота  70 

Екзамен Тест, практичні 

завдання, співбесіда 
30 

Всього за курс 100 

 

 

 

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Дедлайни встановлені в ЕНК у кожному з завдань. Роботи, які 

здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку відповідно до зазначених критеріїв 

оцінювання у ЕНК. Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час виконання практичних та самостійних робіт, 

тестування та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів).  

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в дистанційній онлайн режимі за 

погодженням із директором інституту) 

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзамену 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

  


