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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань, вмінь і навичок у майбутніх фахівців з організації
підприємництва в різних сферах діяльності
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота
90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом,
використання інтерактивних методів навчання: ділові ігри, бізнес-симуляція, кейс-стаді
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК (залік)
Знання з дисциплін «Маркетинг», «Менеджмент», «Організація торгівлі»
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
• використовувати базові знання й уміння критичного мислення,
• здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу в професійних цілях;
аналізу та синтезу;
• застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
• здатність застосовувати отримані знання в
вирішення завдань за різних практичних ситуацій;
практичних ситуаціях;
• використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології
• навички використання інформаційних і
обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації;
комунікаційних технологій;
• організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
• здатність до пошуку, оброблення та
інформації з різних джерел для формування баз даних;
аналізу інформації з різних джерел;
• демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної • здатність
виявляти
ініціативу
та
діяльності та брати відповідальність за результати.
підприємливість.

Назва теми
Тема 1. Значення, принципи
і сутність підприємництва
Тема 2. Соціальноекономічні аспекти
розвитку підприємництва.
Визначення підприємництва
Тема 3. Соціальнопсихологічний портрет
підприємця
Тема 4. Походження і
світова
історія
підприємництва,
сучасні
тенденції
розвитку
підприємництва
Тема 5. Підприємництво як
процес
Тема 6. Інновація як засіб
розвитку підприємницької
діяльності
Тема 7. Сучасні
організаційні форми
підприємництва
Тема 8. Технологія
створення і організаційний
механізм роботи
підприємницьких структур
Тема 9. Дозвільна система
та ліцензування
підприємницької діяльності
Тема
10.
Особливості
маркетингового підходу в
малому бізнесі
Тема 11. Управління малим
підприємством
Тема 12. Фінансовокредитне забезпечення
підприємницької діяльності

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Теоретичні основи навчальної дисципліни
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми «Передумови та
завдання; обговорення матеріалу занять; визначальні фактори розвитку підприємницької
виконання навчальних завдань; завдання діяльності», «Глобалізація та
самостійної роботи; тестування
інтернаціоналізація бізнесу»
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми «Конкурентні
завдання; обговорення матеріалу занять; умови розвитку підприємництва»,
виконання навчальних завдань; завдання «Підприємництво як соціально-економічний
самостійної роботи; тестування
феномен», «Роль підприємницької діяльності в
розвитку економіки України»
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію на теми: «Етичний
завдання; виконання навчальних завдань; кодекс підприємця», «Мотивація
завдання самостійної роботи; тестування
підприємництва», «Вплив національного
менталітету на поведінку підприємця»
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми «Умови
завдання; обговорення матеріалу занять; формування підприємництва в економічно
виконання навчальних завдань; завдання розвинених країнах світу», «Концепції
самостійної роботи; тестування; поточна підприємництва видатних економістів світу»
модульна робота
Модуль 2. Організація підприємницької діяльності
Відвідування занять; захист домашнього Розробка концепції ідеї майбутнього бізнесу
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми «Технологія
завдання; обговорення матеріалу занять; розробки нового товару», «Переваги та
виконання навчальних завдань; завдання недоліки сучасних методів вироблення нових
самостійної роботи; тестування
ідей», «Нові методи творчого вирішення
проблем»
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати реферати на теми «Малі
завдання; обговорення матеріалу занять; підприємства та їх роль у ринкових умовах
виконання навчальних завдань; завдання господарювання», «Особливості форм
самостійної роботи; тестування;
підприємництва у різних сферах діяльності»
поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка засновницьких документів: аналіз
завдання; виконання навчальних завдань; статуту і засновницького договору
завдання самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; поточна модульна
робота

Підготувати реферати на теми «Види
діяльності, що здійснюються лише
державними підприємствами», «Переваги та
недоліки дозвільних систем розвинених країн
світу»
Підготувати реферати на теми «Розвиток
маркетингових технологій у сфері малого
бізнесу», «Малобюджетний маркетинг у
малому бізнесі»
Підготувати реферати на теми «Організація
управління малим підприємством», «Система
оцінки ризиків у підприємницькій діяльності»
Фінансово-економічне
обґрунтування
майбутнього бізнесу. Розрахунок показників
діяльності підприємства
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
•
•

•

•
•

Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
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).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 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://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita,
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity.pdf
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання.
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-4): відвідування занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 бали);
44
завдання самостійної роботи (4 бали); тестування (8 бали); поточна модульна робота (20 балів)
Модуль 2 (теми 5-12): відвідування занять (6 балів); виконання навчальних завдань (12 балів);
56
завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (12 балів); поточна модульна робота (20 балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
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
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

