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1. Опис навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

дисципліни «Технології» 

 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчального модуля 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 1 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

нормативна 

 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

051 «Економіка » 

(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових модулів(тем) – 

1 
2-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

34   

4-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2  

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

20 год.  год. год. 

Практичні  

 14 год. год. год. 

Семінарські  

- год.  год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

- год.  год. год. 

Індивідуальні заняття:  

- год. 

Вид контролю:  

екзамен - залік- 
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2.  Мета та завдання навчального модуля «Основи підприємницької 

діяльності» дисципліни «Технології» 

 

Метою вивчення навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

дисципліни «Технології» є формування комплексу професійних знань із 

підприємництва, його стратегії,організації функціонування. 

 

Основними завданнями вивчення навчального модуля «Основи 

підприємницької діяльності» дисципліни «Технології»  є оволодіння студентами 

термінологічним апаратом з основ підприємницької діяльності, засвоєння 

предметних знань та усвідомлення суті основних законів (процесів тощо); 

розширення та систематизація знань  про технології і технологічну діяльність як 

основний засіб проектної,  дизайнерської,  творчої, підприємницької та інших видів 

сучасної діяльності людини; 

 

Згідно з вимогами навчальної програми студенти повинні оволодіти 

наступними компетентностями: 

Знаннєвий компонент:  

 розуміти  підприємництво як вид власної чи колективної господарської 

діяльності; призначення та послідовність створення бізнес-плану; основні 

поняття: «ринок», «запити споживча», «товар», «вартість», «собівартість», 

«прибуток» тощо, у контексті організації власної підприємницької справи. 

 знати  основи правової бази розвитку підприємництва, основні функції 

підприємництва, суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності. 

 називати  рушійні сили розвитку підприємництва, ключові поняття власного 

проекту. 

 розрізняти основні види підприємств та їх організаційні форми. 

Діяльнісний компонент: 

 вибирати сфери діяльності.  

 здійснювати пошук   підприємницьких ідей та їх джерел реалізації.  

 добирати форми організації бізнесу. 

 здійснювати збір та аналіз маркетингової, виробничої та фінансової інформації 

про майбутній бізнес. 

 визначати головне призначення, особливий шлях втілення власної справи 

(бізнес-проект), що відрізнятиме її від конкурентів.  

 аналізувати ризики майбутньої справи: характеризує можливості та загрози 

розвитку створюваної справи у зовнішньому середовищі.  

 складати та оформляти бізнес-план майбутньої справи. 

Ціннісний компонент: 

 оцінювати переваги економічних суб’єктів, озброєних економічними знаннями 

у споживанні, у виборі сфери діяльності, у підприємництві, у спілкуванні, 

 усвідомлювати власне місце у економічних  
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3. Програма навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

дисципліни «Технології» 

 

Тема 1. Загальна характеристика підприємницької діяльності  

Виникнення та еволюція поняття «підприємництво». Основні функції 

підприємництва та комплексна характеристика його сучасної сутності. 

Підприємницька ідея та механізм її втілення.Товарне виробництво – матеріальна 

основа виникнення підприємництва.  

Тема 2. Типологія підприємництва  

Види підприємницької діяльності. Організаційні одиниці підприємництва. 

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.  

Тема 3. Мале підприємництво  

 Економічна суть малого підприємництва. Місце і роль малого підприємництва в 

економіці. Сфери функціонування малих підприємств. Загальні функції малого 

підприємництва. 

Тема 4. Технологія заснування власної справи  

Економічна свобода – передумова виникнення підприємництва. Засновницькі 

документи та їх підготовка. Статутний фонд та його формування. Державна 

реєстрація підприємництва. Суб‘єкти  підприємницької діяльності. Обмеження у 

здійсненні підприємницької діяльності. Порядок ліцензування. Припинення 

підприємницької діяльності. 

Тема 5. Стратегія підприємництва  

Концепція стратегії і тактики виробничого підприємництва. Конкурентна 

стратегія. Поняття місії – головної мети діяльності. 

Тема 6. Формування підприємницького капіталу  

Підприємницькій капітал: сутність і складові елементи. Основний та оборотний 

капітал, особливості кругообігу і відшкодування. Джерела формування 

підприємницького капіталу 

Тема 7. Інвестиційна політика підприємства  

Завдання й функції інвестиційного менеджменту на підприємстві. Формування 

інвестицій. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. 

Тема 8. Планування підприємницької діяльності   

Сутність та функції бізнес-плану. Методологія та стадії розробки бізнес-плану. 

Структура та логіка розробки бізнес-плану. Технологія розробки бізнес-плану. 

Тема 9. Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємництві  

Документи і діловодство. Договірні взаємовідносини у підприємницькій 

діяльності. Сутність та класифікація договорів, типовий зміст підприємницького 

договору. Облік і звітність у підприємництві. 

Тема 10. Підприємницький успіх і культура бізнесу  

Підприємець – ключова фігура ринкової економіки. Права, обов‘ язки та 

відповідальність підприємця.Психологія та етика підприємництва. Психологія 

підприємницького ризику. Культура підприємницької діяльності. Соціальна 

відповідальність бізнесу. 
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4.    Структура навчального модуля «Основи підприємницької діяльності» 

дисципліни «Технології» 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Загальна характеристика 

підприємницької діяльності  

2 2      

Тема 2. Типологія підприємництва  2 2      

Тема 3. Мале підприємництво  2 2      

Тема 4. Технологія заснування власної справи  2 2      

Тема 5. Стратегія підприємництва  2 2      

Практичне заняття №1  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва. Розділ 1. «Визначення місії 

та цілей організації» 

2  2     

Тема 6. Формування підприємницького 

капіталу  

2 2      

Тема 7. Інвестиційна політика підприємства  2 2      

Тема 8. Планування підприємницької 

діяльності   

2 2      

Практичне заняття №2  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва.  Розділ2. «Характеристика 

продукції або послуг» 

2  2     

Практичне заняття №3  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва.  Розділ 3. «Ціноутворення» 

Розділ4. «Реклама» 

2  2     

Тема 9. Договірні взаємовідносини і 

партнерські зв’язки у підприємництві  

2 2      

Практичне заняття №4  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва.  Розділ 5. «Характеристика 

клієнтури» 

2  2     

Практичне заняття №5  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва.  Розділ 6. «Спілкування і 

обслуговування клієнтів» 

2  2     

Тема 10. Підприємницький успіх і культура 

бізнесу  

 

2 2      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Практичне заняття №6  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва.  Розділ 7. «Конкуренція та 

оцінка ризиків проекту» 

2  2     

Практичне заняття №7  

Проект бізнес - плану малого 

підприємництва.  Розділ 8. «Джерела 

фінансування проекту та прогнози на 

майбутнє » 

2  2     

Всього 34 20 14     

 

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Практичне заняття №1  

Проект бізнес - плану малого підприємництва. Розділ 1. 

«Визначення місії та цілей організації» 

2 

2 Практичне заняття №2  

Проект бізнес - плану малого підприємництва.  Розділ2. 

«Характеристика продукції або послуг» 

2 

3 Практичне заняття №3  

Проект бізнес - плану малого підприємництва.  Розділ 3. 

«Ціноутворення» Розділ4. «Реклама» 

2 

4 Практичне заняття №4  

Проект бізнес - плану малого підприємництва.  Розділ 5. 

«Характеристика клієнтури» 

2 

5 Практичне заняття №5  

Проект бізнес - плану малого підприємництва.  Розділ 6. 

«Спілкування і обслуговування клієнтів» 

2 

6 Практичне заняття №6  

Проект бізнес - плану малого підприємництва.  Розділ 7. 

«Конкуренція та оцінка ризиків проекту» 

2 

7 Практичне заняття №7  

Проект бізнес - плану малого підприємництва.  Розділ 8. 

«Джерела фінансування проекту та прогнози на 

майбутнє » 

2 

 Всього 14 

 

                                                                                                    

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  
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…   

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Навчальною програмою не передбачено    

…. 

 

  

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Протягом вивчення змістового матеріалу навчального модуля «Основи 

підприємницької діяльності» дисципліни «Технології»  проводиться індивідуальна 

робота студентів щодо створення проекту бізнес - плану малого підприємництва з 

метою перевірки розуміння студентом програмного матеріалу з модуля  в цілому, 

здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне 

розуміння певної проблеми навчального модуля, оволодіння уміннями практичного 

використання нових інформаційно-цифрових технологій; розширення та 

систематизація знань  про технології і технологічну діяльність як основний засіб 

проектної,  дизайнерської,  творчої, підприємницької та інших видів сучасної 

діяльності людини тощо. 

До інших індивідуальних завдань відноситься: написання рефератів, , виступи 

на заняттях, тестовий контроль знань тощо. 

 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни навчального модуля «Основи 

підприємницької діяльності» дисципліни «Технології»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (практичні роботи, реферати, доповіді); 

- самоконтроль та мотивація. 
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11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова перевірка, письмова та 

практична перевірка, захист проекту бізнес- плану малого підприємництва. 

 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 

певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «12» ставиться, якщо студент: 
1) виявляє особливі творчі здібності,   

2) самостійно розвиває власні обдарування і нахили,  
3) вміє самостійно здобувати знання.  

Оцінка «11» ставиться, якщо студент: 

1) вільно висловлює власні думки і відчуття,  
2) визначає програму особистої   пізнавальної діяльності,  
3) самостійно оцінює різноманітні життєві явища і  факти, виявляючи 

особисту позицію щодо них;  
4) без допомоги викладача знаходить джерела  інформації і використовує   

одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної 

діяльності.  
5) використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.                   

Оцінка «10» ставиться, якщо студент: 

1) виявляє початкові творчі здібності,   

2) самостійно визначає окремі цілі власної  навчальної діяльності,  

3) оцінює окремі нові факти, явища, ідеї;  

4) знаходить джерела  інформації та самостійно використовує їх  відповідно 

до цілей, поставлених викладачем.    

Оцінка «9» ставиться, якщо студент: 

1)   вільно (самостійно) володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі  і 

застосовує його на практиці;  

2) вільно  розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,  

3) самостійно виправляє допущені помилки,  

4) добирає переконливі аргументи на  підтвердження вивченого матеріалу.              
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Оцінка «8» ставиться, якщо студент: 

1) вміє порівнювати, узагальнювати,  систематизувати інформацію під  

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на  практиці, 

2)  контролювати власну діяльність,  

3) виправляти помилки і добирати аргументи  на підтвердження певних думок 

під  керівництвом викладача.                      

Оцінка «7» ставиться, якщо студент: 

1) здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій,               

2)частково контролювати власні навчальні   дії,  

3)наводити окремі власні приклади  на  підтвердження певних тверджень.            

Оцінка «6» ставиться, якщо студент: 

1) може відтворити значну частину   теоретичного матеріалу,  

2) виявляє знання і  розуміння основних положень,  

3) за допомогою  викладача може аналізувати навчальний   матеріал, 

4)   порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки.               

Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на рівні, вищому |за початковий,  

2) здатний за допомогою  |викладача  логічно відтворити значну його частину. 

Оцінка «4» ставиться, якщо студент: 

1) володіє матеріалом на початковому   рівні,  

2) значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні.                  

Оцінка «3» ставиться, якщо студент володіє матеріалом на рівні окремих  

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.                     

Оцінка «2» ставиться, якщо студент:  

1) володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння,  

2) викладає його  уривчастими реченнями,  

3) виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні.    

Оцінка «1» ставиться, якщо студент: володіє навчальним матеріалом на  рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів, що позначаються студентом окремими словами чи реченнями.                      

  

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «12»  ставиться, якщо виконано 100% завдання. Оцінка «11» ставиться, 

якщо виконано 95%, «10» - 90%, «9» - 85%, «8» - 80%, «7» - 75%, «6» - 60%, «5» - 

55%, «4» - 50%, «3» - 45%, «2» - 40%, «1» - менше 40%.  

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
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Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 

попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

 

 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Нормативна література: 

1. Конституція України.  

2. Закон України «Про підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-12  

3. Закон України «Про власність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12  

4.  Закон України «Про підприємства в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/887-12  

5. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12  

6. Закон України «Про господарські товариства» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12  

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12  

8. Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 

276-94-% D0%BF 

 

Базова література:  
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9.  Андрушків Б. М. Основи організації підприємницької діяльності або абетка 

підприємця: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ю. Я. Вовк, В. В. 

Гецько та ін. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2010. – 300 с.  

10.  Антошкіна Л. І. Як організувати власний бізнес: Посібник для початкового 

підприємця / Л. І. Антошкіна, Л. М. Каліна. – К.: Негатайп, 2011. – 160 с.  

11.  Варналій З. С. Основи підприємництва: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2012. 

– 293 с.  

12. Вінник О. М. Інвестиційне право: навчальний посібник– 2-ге вид., перероб. та 

доп. / О. М. Вінник. – К.: Правова єдність 2009. – 616 с.  

13.  Колот В. М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура: 

навч. посіб. [2-ге вид., перероб. та доп.] / В. М. Колот, І. М. Рєпіна, О. В. 

Щербина – К.: КНЕУ, 2009. – 444 с.  

14.  Ларіна Я. С. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. 

Фомішина, С. І. Чеботар. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 384 с.  

15.  Шевеленко С. Д., Федів І. І. Підприємництво та підприємницька діяльність: 

Навч. посібник / За заг. ред. В.В. Сопка. - К.: Вища школа, 2013. – 224 с.  

 

Додаткова література:  

1. Крупська Л.П. Економіка. 10 клас. Профільний рівень: Підручник для ЗНЗ / 

Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна. – Х.: Ранок, 2010. – 256 с. 

2. Крупська Л.П. Економіка. 11 клас. Профільний рівень: Підручник для ЗНЗ / 

Л.П. Крупська, І.Є. Тимченко, Т.І. Чорна. – Х.: Ранок, 2011. – 288 с. 

3. Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 10 клас / І.Ф.Радіонова, 

В.В.Радченко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – 208 с. 

4. Радіонова І.Ф. Економіка (профільний рівень). 11 клас / І.Ф. Радіонова, В.В. 

Радченко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 256 с. 

5. Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас. 

Камянець-Подільський: Аксіома: 2011. – 176 с. 

6. Радіонова І.Ф., Кравченко І.С., Радченко В.В. Загальна економіка: 

Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних 

закладів. За ред. І.Ф.Радіонової. – 6-те вид., доповнене, перероблене, 

виправлене. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома» 2008. – 395  

Інтернет – ресурси: 

1. Кабінет міністрів України - www.kmu.gov.ua  

2. Верховна Рада України - www.rada.gov.ua 

3. www.google.com.ua  

4. www.rambler.ru  

5. www.meta-ukraine.com  

6. www.economix.com.ua  

7. Національний банк України – www.bank.gov.ua  

8. Державний комітет статистики – www.ukrstat.gov.ua  

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.rambler.ru/
http://www.meta-ukraine.com/
http://www.economix.com.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/

