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1 Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти сучасного наукового 

світогляду та системи спеціальних знань щодо  організації та забезпечення ефективної 

підприємницької діяльності. 

 

2 Завдання: 

- формуванні знань з організації підприємницької діяльності;   

- формуванні вмінь та навичок: використання та дотримання нормативно-правових засад 

підприємницької діяльності,  організації підприємницької діяльності, ідентифікації особливостей 

видів підприємницької діяльності, технології створення власної справи, аналізу умов та факторів 

підприємницької діяльності, управління підприємницькою діяльністю та прийняття ефективних 

управлінських рішень у підприємницькій діяльності, особливостями оподаткування та державного 

регулювання підприємницької діяльності, аналізу та управління підприємницьким ризиком, 

побудови ефективних форм співробітництва та взаємовідносин у бізнесі, аналізу сучасних 

тенденцій та напрямів підприємницької діяльності, оцінки результативності підприємницької 

діяльності в умовах ринку. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння: 

сутності підприємницької діяльності;  

правових засад здійснення підприємницької діяльності в Україні; 

основні типи підприємництва;  

сутності та структури інфраструктури підприємництва; 

механізму створення власної справи; 

сутності та форм співробітництво та взаємовідносин в підприємництві. 

 

застосування знань і розумінь:  

аналізувати умови та фактори підприємницької діяльності; 

володіти технологією створення власної справи; 

вміти управляти підприємницької діяльністю та приймати ефективні управлінські рішення у 

підприємницькій діяльності; 

вміти будувати  ефективні форми співробітництва та взаємовідносин у бізнесі; 

володіти методами оцінки ефективності підприємницької діяльності; 

вміти аналізувати та управляти підприємницьким ризиком 

аналізувати  сучасні тенденції та напрями підприємницької діяльності. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та правові засади здійснення підприємницької 

діяльності 

Тема 1. Виникнення, розвиток та сутність підприємництва 
Тема 2. Правові засади здійснення підприємницької діяльності в Україні 

Тема 3. Підприємство як основна організаційна структура підприємницької діяльності 

Тема 4. Типологія та інфраструктура підприємництва 

Змістовий модуль 2. Управління підприємницькою діяльністю та її сучасні напрями 

Тема 5. Технологія створення власної справи  

Тема 6. Інформаційно-управлінське та ресурсне забезпечення  підприємництва  

Тема 7. Оподаткування підприємницької діяльності 



Тема 8. Державне регулювання підприємницької діяльності 

Тема 9. Підприємницька таємниця та підприємницький ризик  

Тема 10. Співробітництво та взаємовідносини в підприємництві.  

Тема 11. Оцінка ефективності підприємницької діяльності 

Тема 12. Сучасні напрями підприємницької діяльності 

 

5. Викладацький склад: к.е.н., доцент Ніколайчук О.А. 


