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Опис навчальної дисципліни 
 

Мета вивчення нав- 

чальної дисципліни 

формування у студентів сучасних уявлень про роль та значення підприємницької дія- 

льності в механізмі ринкової економіки та розвиток комплексу аналітичних, прогности- 

чних, інноваційних та організаційно-комунікаційних здібностей, необхідних підприє- 

мцю 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції – 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна ро- 
бота 90 год.) 

Форми та методи нав- 

чання 

Лекційні та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом із 
застосуванням інтерактивних та дослідницьких методів  «мозкового штурму», «шкали 
думок», «коло ідей», «роботи в малих групах», досліджень та проектів. 

Система поточного та 

підсумкового конт- 

ролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання навчальних завдань; завдання са- 

мостійного роботи, доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточні моду- 

льні роботи 
Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання Знання з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням) 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні ре- 

зультати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР01. Використовувати базові знання з 

підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й 

уміння критичного мислення, аналізу та синтезу 

в професійних цілях. 

ПР02. Застосовувати набуті знання для 

виявлення, постановки та вирішення завдань за 

різних практичних ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

ПР07. Демонструвати підприємливість в різних 

К06 (ЗК06). Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

К07 (ЗК07). Здатність працювати в команді.  

К08 (ЗК08). Здатність виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

К13 (СК01). Критичне осмислення теоретичних 

засад підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності. 

К15 (СК03). Здатність здійснювати діяльність у 
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напрямах професійної діяльності та брати 

відповідальність за результати.  

ПР11. Демонструвати базові й структуровані 

знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

ПР12. Володіти методами та інструментарієм для 

обґрунтування управлінських рішень щодо 

створення й функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

ПР13. Використовувати знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових відносин для забезпечення 

діяльності підприємницьких, торговельних та 

біржових структур. 

ПР14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в 

підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності. 

ПР17. Вміти вирішувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур і 

розв’язувати проблеми у кризових ситуаціях з 

урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

К16 (СК04). Здатність застосовувати інноваційні 

підходи в діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

К18 (СК06). Здатність здійснювати діяльність з 

дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 

Модуль 1. Теоретичні основи бізнесу 

Тема 1. Предмет, зміст та 

завдання навчальної дисци- 

пліни «Організація біз- 

несу». Основні елементи бі- 

знесу. Значення, принципи 
і сутність підприємництва. 

Відвідування занять; виконання 

навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми «Роль підприємництва 
в економіці України», «Формування підприємниць- 
кого мислення». 

Тема 2. Соціально-економі- 

чні аспекти розвитку підп- 

риємництва. Генезис біз- 

несу та його економічна ос- 
нова. 

Відвідування занять; виконання 

навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Ринкова економіка 
як база розвитку підприємництва», «Державна підт- 
римка розвитку підприємництва в Україні», «Меха- 
нізм регулювання торговельного бізнесу». 

Тема 3. Соціально-психо- 

логічний портрет підприє- 

мця. 

Відвідування занять; виконання 

навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми: «Автобіографічні 

твори видатних підприємців світу», «Підприємництво 

в сучасній літературі України», «Соціологічні дослі- 

дження розвитку підприємництва», «Етичні аспекти 

сучасного підприємництва». 

Тема 4. Походження і сві- 

това історія підприємниц- 

тва, сучасні тенденції роз- 

витку підприємницьких 

структур. 

Відвідування занять; виконання 

навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати презентації на теми: «Становлення під- 

приємництва у країнах Західної Європи» (на прик- 

ладі конкретної країни), «Піднесення та занепад під- 

приємництва в радянський період», «Зародження та 

розвиток підприємництва в Україні». 

Модуль 2. Організація підприємницької діяльності 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем 
Тема 5. Підприємництво як 

процес. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми: «Схема підприємни- 
цької діяльності», «Діловий цикл процесу підприємни- 

цтва». 

Тема 6. Сучасні організа- 
ційні форми підприємниц- 

тва. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми «Основні форми підп- 
риємницької діяльності», «Складні підприємницькі 

формування», «Спільні підприємства як форма міжна- 

родного підприємництва». 

Тема 7. Створення бізнес- 
моделей та розробка бізнес- 

плану. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Використання ша- 
блону для розробки бізнес-моделі в різних сферах ді- 
яльності», «Бізнес-плани для торговельно-посеред- 
ницької фірми», «Бізнес-плани для виробничих підп- 
риємств». 

Тема 8. Порядок прове- 
дення державної реєстрації 

та припинення діяльності 

суб’єктів підприємництва. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати реферати на теми «Підготовка устано- 
вчих документів», «Зміст статуту як установчого до- 
кументу». «Зміст установчого договору». 

Тема 9. Дозвільна система 
та ліцензування підприєм- 

ницької діяльності. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Основні види до- 
звільних документів в підприємництві», «Основні 
проблеми, пов’язані з отриманням дозвільних доку- 
ментів». 

Тема   10.   Оподаткування 
підприємницьких структур. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Спрощена система 
оподаткування для малого бізнесу», «Вплив податко- 
вої системи на регулювання підприємницького про- 
цесу». 

Тема 11. Особливості уп- 
равління малим бізнесом. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати презентації на теми «Особливості діяль- 
ності консалтингових і аудиторських компаній», 
«Організаційна структура управління фірмою». 

Тема 12. Франчайзинг у ма- 
лому бізнесі. 

Відвідування занять; виконання 
навчальних завдань; завдання са- 

мостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Підготувати презентації на теми «Форми розвитку 
франчайзингу», «Особливості укладання договору 
концесії». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Mіcrosoft Offіce. 

 Супровід лекцій за курсом з використанням Microsoft PowerPoint Presentation. 
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 Балабан М.П., Юрко І.В., Михайленко О.М. Організація бізнесу: дистанційний курс // М.П. Балабан, І.В. Юрко, О.М. 

Михайленко [Електронний ресурс] : Головний центр дистанційного навчання Полтавський університет економіки і  

торгівлі. – Режим доступу: http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1743 

 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескла- 

дання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання та екзамен 

Види робіт 
Максимальна кі- 

лькість балів 

Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (2 бали); виконання навчальних завдань (6 балів); за- 

вдання самостійної роботи (4 бали); тестування (8 балів); поточна модульна робота (10 балів) 
30 

Модуль 2 (теми 5-12): відвідування занять (4 бали); виконання навчальних завдань (4 бали); за- 
вдання самостійної роботи (4 бали); тестування (12 балів); поточна модульна робота (6 балів) 

30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шка- 
лою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням нав- 

чальної дисципліни 

 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=1743
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

