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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета Мета вивчення навчальної дисципліни - 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 

Компетентність ЗК09. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

Результат 

навчання 

РН16.  Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним 

Базові знання – принципи та методи організації та ведення власного бізнесу;  

– теоретичні підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього 

підприємницького середовища;  

– принципи та методи аналізу господарських процесів в середині 

підприємницьких структур. 

Базові навички – аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу;  

– складання необхідних документи для реєстрації власного 

підприємства;  

– розробка бізнес-плану розвитку власного бізнесу; 

– аналіз ефективності підприємницької діяльності; 

– вибір системи оподаткування підприємницької діяльності 

Пов’язані 
силлабуси 

немає 

Попередня 
дисципліна 

Системи технологій, Екологія, Економіка та фінанси організації 

Наступна 
дисципліна 

немає 

Кількість годин лекції:                               30 год 

практичні заняття:                  15 год 

лабораторні заняття: - 

семінарські заняття: - 

самостійна робота студентів: 75 год 



 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Лекційні модулі 
 

Код Назва модуля та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-Л1 Теоретичні основи організації підприємницької діяльності 

Тема 1.  Природа та економічна сутність підприємництва 2 2 

Тема 2. Організаційно-правові форми підприємницької 

діяльності 

2 2 

Тема 3. Мале підприємництво 2 2 

Тема 4.  Державне регулювання підприємництва 2 2 

Тема 5 Організація підприємництва 2 3 

Тема 6. Механізм заснування власної справи 2 2 

Тема 7. Фінансування та оподаткування підприємництва  2 2 

Тема 8. Виробниче підприємництво 2 2 

Тема 9. Комерційне підприємництво та посередницька 

діяльність  

2 2 

Тема 10. Фінансове підприємництво 2 2 

Тема 11. Підприємницькі ризики 2 2 

Тема 12. Культура підприємництва 2 2 

Тестова контрольна робота (ТКР1)  5 

 Разом  30 30 

 
Консультації:     Павленко Олена Пантеліївна, за розкладом пар академічних 

годин, ауд. 311 (НЛК №2) 

 
2.2. Практичні модулі 
Код Назва модуля та тем Кількість годин 

аудиторні СРС 

ЗМ-П1 Практичні основи підприємницької діяльності 

1. Механізм заснування власної справи. 
2 5 

2. Організація підприємництва 2 5 

3. Фінансування та оподаткування підприємництва. 2 5 

4. Бізнес-планування підприємницької діяльності. 3 5 

5. Розробка та реалізація маркетингової програми. 2 5 

6. Аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємницьких одиниць. 

2 5 

7. Етика та культура бізнесу. 2 5 

 Тестова контрольна робота (ТКР1)  5 

Залік   5 

 Разом за 5 семестр: 15 45 

Консультації:     
1.  Павленко Олена Пантеліївна, за розкладом пар академічних годин, ауд. 



 

311 (НЛК №2); 
2. Юзва Ірина Михайлівна, за розкладом пар академічних годин, ауд. 311 

(НЛК №2). 

2.3. Самостійна робота студента та контрольні заходи 
 

Код 

модуля 

 

Завдання на СРС та контрольні заходи 

Кількість 

годин 

Строк 

проведення, 

тижні 

ЗМ-Л1 • Підготовка до лекційних занять 

• Тестова контрольна робота (ТКР1) (обов’язковий) 

25 

5 

1-15 

14 

ЗМ-П1 • Підготовка до практичних занять (УО); 

• Модульна контрольна робота (МКР1) (обов’язковий) 

35 

5 

1-14 

 Підготовка до заліку 5 15 

 Разом: 75  

 

Методика проведення та оцінювання контрольних заходів. 

Загальна сума балів, яку одержують студенти за всіма змістовними модулями 

дисципліни «Підприємницька діяльність», становить 100 балів (теоретична 

частина – 40 балів, практична частина – 60 балів), вона формує інтегральну оцінку 

поточного контролю студентів з цієї навчальної дисципліни та є підставою до 

допуску до заліку. 

1. Методика проведення  та оцінювання контрольного заходу ЗМ-Л1.     

До заходів поточного модульного контролю виконання самостійної роботи 

студентів з теоретичної частини дисципліни «Підприємницька діяльність» 

належить перевірка конспекту лекцій за темами дисципліни, які винесено на СРС, 

написання модульної тестової контрольної роботи (ТКР1), складається із 10 

тестових питань за темами змістовного модуля та вважається зарахованою, якщо 

надано як мінімум 6 правильних відповідей.  Кожна вірна відповідь у контрольній 

роботі оцінюється  в 2 бали. На оцінку контрольної роботи ЗМ-Л1 відводиться 20 

балів. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями та не повинна бути 

нижче 12 балів.  

Максимальна сума балів за виконання ЗМ-Л1 протягом навчального семестру 

становить 40 балів (табл.1).  

Таблиця 1 - Максимальна кількість балів по лекційним модулям 

№ ЗМ Максимальна кількість балів 

ТКР1 УО 

ЗМ-Л1 20 20 

УСЬОГО: 40 

 

2. Методика проведення  та оцінювання контрольного заходу ЗМ-П1.     

1) Контроль виконання приктичних робіт здійснюється за допомогою 

системи  е -навчання університету і складається з оцінювання  виконаних завдань, 

які надаються студентами в особистому профілі  електронного курсу « 

Підприємницька діяльність»  (http://dpt16s.odeku.edu.ua)  

2) Написання модульної тестової контрольної роботи (ТКР1), 

складається із 10 тестових питань за темами змістовного модуля та вважається 

http://dpt16s.odeku.edu.ua/


 

зарахованою, якщо надано як мінімум 6 правильних відповідей.  Кожна вірна 

відповідь у контрольній роботі оцінюється  в 2 бали. На оцінку контрольної роботи 

ЗМ-П1 відводиться 20 балів. Загальна оцінка підраховується за вірними 

відповідями та не повинна бути нижче 12 балів.  

 

Максимальна кількість балів, яку може одержати студент при виконанні ЗМ-

П1 протягом навчального семестру становить 60 балів (табл.2). 

 

Таблиця 2 - Максимальна кількість балів по практичним модулям 

№ ЗМ Максимальна кількість балів 

МКР1 УО 

ЗМ-П1 20 40 

УСЬОГО: 60 

 

3) Студент вважається допущеним до заліку з дисципліни «Менеджмент 

природоохоронної діяльності», якщо він виконав усі види робіт, передбачені 

силлабусом дисципліни, і набрав за модульною системою суму балів не менше 50% 

від максимально можливої: за практичну дисципліни не менше 35 балів та 15 балів 

за теоретичну частину. 

4) Залікова контрольна робота складається з 20 тестових завдань 

закритого типу за всіма темами дисципліни. Максимальна кількість балів за 

виконання залікової контрольної роботи дорівнює 20 балам, кожне завдання в 

роботі оцінюється в 1 бал. Загальна оцінка підраховується за вірними відповідями. 

 
 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

3.1. Під час опанування лекційним модулем ЗМ-Л1 здобувачі мають ретельно 

ознайомитися з навчальним посібником[1]. Особливу увагу потрібно приділяти 

запитанням для самоперевірки і проходженню тестів, наведених в [1, 3]. 
 

3.2. Опанування  практичного модуля  ЗМ-П1 та  ЗМ-П2 передбачає виконання 

практичних робіт, наведених  у   методичних вказівках [2].  

 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАХОДІВ ПОТОЧНОГО, ПІДСУМКОВОГО ТА 

СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

4.1. Тестові завдання до модульної контрольної роботи модуля ЗМ-

Л1. 
 

№з/п ЗАПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРА 

1 Підприємництво здійснюється на основі таких принципів [1]  стор. 14-16 

2 Суб’єкти підприємницької діяльності це [1]  стор 18-20 

3 Мають право бути підприємцями такі суб’єкти [1]  стор. 24-32 

4 Суб`єкт підприємництва – юридична особа, яка може бути притягнута 

до таких видів юридичної відповідальності 
[1]  стор. 35-40 



 

5 Відповідно до форм власності в Україні є такі види підприємств [1]  стор. 42-46 

6 Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а 

також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, 

встановлюється 

[1]  стор. 47-54 

7 Ствердження: «Ліцензія – це спеціальний документ, який видається 

підприємцю компетентним державним органом та надає право на 

здійснення окремих видів діяльності» 

[1]  стор. 59-63 

8 Основні функції підприємницької діяльності такі [1]  стор. 67-74 

9 У залежності від сфер діяльності підприємницький бізнес поділяється [1]  стор. 76-82 

10 Поняття: «бізнес» та «підприємництво» тотожні [1]  стор. 85-89 

11 Підприємництво – це [1]  стор. 93-99 

12 Підприємництво, яке охоплює обіг і обмін вартостей, це [1]  стор. 103-
112 

13 Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку через виробництво, 

реалізацію та виконання робіт і послуг, це 
[3] стор. 121-130 

14 Бізнес, який здійснюється всіма громадянами з метою одержання 

товарів та послуг через самостійний пошук виробників і продавця на 

основі максимальної вигоди, це 

[12] стор. 136-

145 

15 Підприємництво є категорією бізнесу – це [1]  стор. 153-
168 

16 Основні принципи здійснення підприємницької діяльності [1]  стор. 172-
187 

17 Бізнес, який здійснюється всіма громадянами з метою одержання 

товарів та послуг через самостійний пошук виробників і продавця на 

основі максимальної вигоди, це 

12]  стор198-209 

18 До якої групи платників ЄП можуть входити юридичні особи? 12]  стор. 221-
249 

19 Платники ЄП якої групи спрощеної системи оподаткування можуть 

здійснювати не грошові розрахунки? 

12]  стор. 251-
269 

20 Працювати без РРО можуть тільки платники ЄП: 12]  стор. 278-
290 

 

 

4.2. Перелік доповідей до ЗМ-П1 [3] 
1. Сутність і функції підприємництва. 

2. Принципи підприємницької діяльності.  

3. Організаційні форми підприємництва. 

4. Види господарських товариств та їх характеристика .  

5. Акціонерне товариство: сутність і види.  

6. Статутний фонд та його формування. 

7. Обмеження в підприємницькій діяльності.  

8. Економічні засади підприємництва. 

9. Види підприємницької діяльності. 

10. Умови розвитку підприємництва. 



 

11. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб.  

12. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної  

особи. 

13. Механізм державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності-фізичної 

особи. 

14. Механізм державного регулювання підприємницької діяльності. 

15. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

16. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. 

17. Технологія розробки бізнес-плану.  

18. Джерела фінансування підприємництва в Україні. 

19. Ліцензування в підприємницькій діяльності. 

20. Комерційне підприємництво. 

21. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.  

22. Підприємець-ключова фігура ринкової економіки.  

23. Засновницькі документи суб’єктів підприємницької діяльності. 

24. Бізнес-інкубатори як форма підтримки малого підприємництва.  

25. Проблеми розвитку підприємництва в Україні. 

26. Правові засади розвитку підприємництва. 

27. Порядок патентування підприємницької діяльності.  

28. Сутність і методи державного регулювання підприємництва.  

29. Державні та міжнародні організації підтримки підприємництва в Україні.  

30. Державна політика підтримки підприємництва. 

31. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні. 

32. Страхування як інструмент економічного захисту підприємця. 

33. Управління економічними ризиками в підприємництві.  

34. Підприємницька етика та соціальна відповідальність в підприємництві.  

4.4 Тестові завдання до заліку  
№ Тестові завдання Основна 

література, 
сторінки 

1 Ким затверджується положення про державну реєстрацію 
підприємництва? 

[1]  стор. 14-16 

2 Підприємство набуває прав юридичної особи: [1]  стор 18-20 

3 Обов’язковими ознаками юридичної особи є: [1]  стор. 24-32 

4 Реєстрація підприємницької діяльності фізичної особи підприємця 
здійснюється обов’язково: 

[1]  стор. 35-40 

5 Реєстрація підприємницької діяльності юридичної особи 
здійснюється: 

[1]  стор. 42-46 

6 Чи є обов’язковим виготовлення печатки для фізичної особи-
підприємця? 

[1]  стор. 47-54 

7 Чи є обов’язковим виготовлення печатки для юридичної особи? [1]  стор. 59-63 

8 Реєстраційні документи надаються державному реєстратору: [1]  стор. 67-74 

9 Чи е обов’язковим відкриття рахунку (рахунків) у банківській 
установі для фізичної особи-підприємця: 

[1]  стор. 76-82 

10 Чи можливо здійснювати реєстрацію ФОП шляхом відправки 
необхідних документів для реєстрації поштою замовленим листом? 

[1]  стор. 85-89 



 

11 Фермерське господарство можливо зареєструвати у вигляді: [1]  стор. 93-99 

12 Вибір виду системи оподаткування бізнесу для фізичної особи-
підпри-ємця залежить від потенційного масштабу виробництва 
(обсягу послуг): 

[1]  стор. 93-99 

13 Для державної реєстрації фермерського господарства потрібно мати 
документи про наявність земельної ділянки у власності чи в оренді? 

[1]  стор. 103-
112 

14 Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку через 
виробництво, реалізацію та виконання робіт і послуг, це 

[3] стор. 121-
130 

15 Бізнес, який здійснюється всіма громадянами з метою одержання 
товарів та послуг через самостійний пошук виробників і продавця 
на основі максимальної вигоди, це 

[12] стор. 136-
145 

16 До якої групи платників ЄП можуть входити юридичні особи? [1]  стор. 153-
168 

17 Платники ЄП якої групи спрощеної системи оподаткування можуть 
здійснювати не грошові розрахунки? 

[1]  стор. 172-
187 

19 Працювати без РРО можуть тільки платники ЄП: [1]  стор198-
209 

20 При якому розмірі виручки від реалізації товарів (послуг) 
підприємець повинен зареєструватися платником ПДВ? 

[1]  стор. 221-
249 
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