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АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи підприємницької діяльності» 

1. Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка  

(освітньо-професійна програма) 

2. Спеціальність: 014 Середня освіта (Хімія)  

3. Освітня програма «Середня освіта (Хімія та Біологія)» 

4. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

5. Назва дисципліни: Основи підприємницької діяльності. 

6. Лектори: Довгенко Яна Олексіївна, доцент кафедри прикладної математики, статистики 

та економіки, кандидат економічних наук, доцент  

7. Статус дисципліни: варіативна. 

8. Курс, семестр: ІІ курс, 4 семестр. 

9. Кількість кредитів: 2. Модулів – 1. Всього 60 академічних годин; лекцій 8 годин, 

практичних занять 32 годин, самостійної роботи 112 годин. 

10. Попередні умови для вивчення: дисципліни: Викладання навчальної дисципліни «Основи 

підприємницької діяльності» забезпечує вивчення теоретичних та практичних питань, 

пов’язаних з підприємницькою діяльністю в Україні, надання студентам знань з основ 

підприємництва. Дисципліна «Основи підприємницької діяльності» розглядає загальні  

організаційні питання здійснення підприємницької діяльності суб’єктами господарювання. 

Теоретичною та методологічною базою вивчення дисципліни «Основи підприємницької 

діяльності» є дисципліна «Основи економіки» базового шкільного курсу. Дисципліна 

«Основи підприємницької діяльності»  вивчається на початкових курсах. 

11. Опис дисципліни (зміст, цілі, структура):  

Мета викладання дисципліни: формування системи базових знань у сфері підприємництва, 

розуміння концептуальних завдань функціонування підприємств різних типів в сучасних 

умовах, набуття вмінь та навичок здійснення підприємницької діяльності.  

Головними завданнями курсу є опанування основних понять і категорій підприємницької 

діяльності, функцій підприємництва; набуття практичних навичок використання базових 

інструментів здійснення підприємницької діяльності; формування вмінь творчого пошуку 

резервів підвищення ефективності системи управління підприємствами  

1. Набуття студентами знань про: 

 зміст та сутність підприємницької діяльності в сучасних умовах;  

 основні засади державного регулювання підприємницької діяльності в Україні;  

 види та форми підприємницької діяльності;  

 порядок реєстрації суб’єктів бізнесу, зміст основних установчих та реєстраційних 

документів;  

 основні засади державної податкової політики щодо оподаткування підприємницької 

діяльності.  

2. Оволодіння уміннями і здатностями: 

 здійснювати аналіз переваг та недоліків різних форм організації бізнесу;  

 використовувати різні джерела пошуку підприємницьких ідей;  

 розраховувати розмір податків за спрощеною системою оподаткування суб’єктів 

малого бізнесу.  

Результати навчання для дисципліни 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення навчального курсу за 

вибором «Основи підприємницької діяльності» у студенти повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

 ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

 ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 
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розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий 

спосіб життя.  

 ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

 ЗК4. Здатність працювати в команді.  

 ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

 ЗК10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 

Програмні результати навчання:  

 ПРН 6.Уміє використовувати інструменти демократичної правової держави у 

професійній та громадській діяльності.  

 ПРН 11. Здатний цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в 

педагогічній діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу 

й співробітництва.  

 ПРН 12. Усвідомлює цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та 

демократичного устрою України. 

Зміст та структура: курс складається з 6 тем: (1) Загальні основи та державне 

регулювання підприємницької діяльності; (2) Організаційно-правові форми суб’єктів бізнесу; 

(3) Установчі документи та порядок реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності; 

(4) Механізм створення власної справи; (5) Фінансове забезпечення бізнесу; (6) Основи 

оподаткування підприємницької діяльності. 

12. Система оцінювання курсу 

Поточний контроль вивчення навчальної дисципліни «Основи підприємницької діяльності» 

здійснюється за допомогою різних форм контролю – контрольних опитувань або шляхом 

аудиторного тестового контролю з теоретичних питань, виконання індивідуального завдання, 

виконання домашніх завдань та розв’язування задач за темами курсу, самостійної роботи, 

рефератів тощо. Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно 

конкретним цілям, під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які 

студент опрацьовує самостійно за змістом практичного заняття. Застосовуються такі засоби 

діагностики рівня підготовки студентів: тестування, усне та письмове опитування, контроль за 

сформованими знаннями та розуміннями, практичними навичками. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності та самостійної 

роботи (у балах) та оцінки модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні 

теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою 

дисципліни.  

Підсумковий контроль. Вивчення дисципліни «Електронна теорія речовини» передбачено 

навчальним планом у 4 семестрі, форма підсумкового контролю – залік, який проводиться 

згідно графіку освітнього процесу за розкладом екзаменаційної сесії. Підсумкова семестрова 

оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів за результатами поточного 

контролю та самостійної роботи (100 балів) і виставляється за шкалою ЄКТС та 

національною шкалою оцінювання для студентів денної форми навчання. Усім студентам, 

які повністю виконали навчальний план і набрали необхідну кількість балів з цієї дисципліни 

за кредитно-трансферною накопичувальною системою (не менше 60 % від 100 балів), 

сумарний результат семестрового контролю в балах та оцінки за національною шкалою 

(«відмінно», «добре», «задовільно»), за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E) – заносяться в 

Відомість обліку успішності та Залікову книжку студента. Заповнена та оформлена відомість 

обліку успішності повертається в деканат у визначений термін особисто викладачем. У 

випадку отримання менше 60 балів – за національною шкалою («незадовільно»), за шкалою 

ЄКТС (FX, F) – студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості. 
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13. Структура оцінювання: Оцінювання проводиться за видами навчальної діяльності: СБ – 

середній бал за практичні заняття (в тому числі за розв’язування домашніх завдань); ІДЗ – 

виконання і оформлення індивідуального завдання, БІС – розробка, виконання та захист 

проекту бізнес ідеї власної справи; Р – захист рефератів. 

14. Навчально-методичне забезпечення:  

Перелік та зміст начально-методичного забезпечення вивчення курсу за вибором «Основи 

підприємницької діяльності» включає в себе: конспект або розширений план лекцій з курсу 

«Основи підприємницької діяльності»; тематичні плани: лекцій, практичних занять, 

самостійної роботи студентів; завдання для практичних занять та самостійної роботи; 

питання, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів, тем 

рефератів. 

15.Література для вивчення дисципліни. 

Основна 

1. Апопій В. В. Основи підприємництва : навч. посіб. / В. В. Апопій, Н. О.Шутовська, С. 

А. Середа. – К. : Ліра-К, 2014. – 324 с.  

2. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, О. І. 

Іляш, Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. –К.:Знання, 2013 – 446 с.  

3. Воронкова В. Г. Основи підприємництва: теорія та практикум : навч. посіб. / В. Г. 

Воронкова. – К. : Ліра-К, 2014. – 455 с. 

4.  Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб./І. В. Гой.–К.: ЦУЛ, 2013. – 368с.  

5. Дикинс Д. Предпринимательство и малые фирмы / Д. Дикинс, М. Фрил. – К. : Ліра-К, 

2014. – 448 с.  

6. Захарчин Г. М. Основи підприємництва : навч. посіб. / Г. М. Зазарчин. –2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2013. – 407 с.  

7. Ярошевич Н. Б. Підприємництво і менеджмент навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. – К. : 

Ліра-К, 2014. – 408 с.  

Додаткова 

1. Блажівська О. Є. Спільна діяльність учасників простого товариства : монографія / О. 

Є. Блажівська. – К. : Ліра-К, 2013. – 224 с.  

2. Бондар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І. Бондар. – К. : ЦУЛ, 2015. – 

570 с.  

3. Бочко О. Ю. Основи планування діяльності підприємств невиробничої сфери : навч. 

посіб. / О. Ю. Бочко, В. Ф. Проскура. – К. : Ліра-К, 2014. – 218 с.  

4. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва : навч. посіб. / Ю. А. 

Верига. – К. : ЦУЛ, 2014. – 264 с  

5. Калина А. В. Державна політика розвитку підприємництва в Україні / А. В. Калина. – 

К. : Патерик, 2014. – 498 с  

6. Кочубей Р. В. Предпринимательские структуры в изменяющейся среде: проблемы 

адаптации : монографія / Р. В.Кочубей. – К.: Ліра-К, 2015. – 133с. 

7. Кулішов В. В. Економічний довідник підприємця : навч. посіб. / В. В. Кулішов. – К. : 

Ліра-К, 2013. – 162 с. 

8. Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. поcіб. / А. М. Мельников. – К. : 

Ліра-К, 2013. – 200 с.  

9. Петрович Й. М. Створення і функціонування суб’єктів підприємництва : навч. посіб. / 

Й. М. Петрович. – К. : Ліра-К, 2015. – 256 с.  

10. Тягунова Н. М. Підприємництво і бізнес-культура. Кредитномодульний курс : навч. 

посіб. / Н. М. Тягунова. – К. : Ліра-К, 2014. – 118 с.  

11. Юрко І. В. Торговельне підприємництво : навч. поcіб. / І. В. Юрко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 

308 с. 


