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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “_ Основи підприємницької та 

управлінської діяльності ” складена     відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
__молодший спеціаліст______________________________________________напряму 

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня) 

(спеціальності) “_______________________5.03040101 правознавство_______________________”. 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є _підприємницька діяльність в умовах 

ринкової економіки____________________________________________________ 
 Міждисциплінарні зв’язки: _Основи економічної діяльності підприємства, 

Економічна теорія, Господарський процес,  Податкове право, Право соціального 
забезпечення, Банківське право.____________________________________________ 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1.  Модуль 1. Підприємництво, його сутність та функції.___________________ 
2. Модуль 2. Управління в підприємницькій діяльності_____________________ 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Основи підприємницької та 

управлінської діяльності __” є  
_Ознайомлення з питаннями заснування і здійснення підприємницької діяльності 

 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “_ Основи підприємницької та 

управлінської діяльності _” є  
набування базових знань з основ підприємництва, формування ринкової 
психології для можливості в подальшому розпочати власну справу.___________ 
 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
__суть і роль підприємництва в економічному середовищі країни, основні 
принципи функціонування підприємництва, джерела підприємницьких ідей та 
фінансування,  технологію започаткування власної справи.___________________ 
 
вміти : 
__скласти список документів, що необхідні для відкриття власної справи, скласти 
алгоритм дій для її реєстрації, орієнтуватися в складанні бізнес-
плану.____________________________________________________________ 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться ___54____ години/__1,5______ кредитів ECTS. 

 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
1. Підприємництво, його сутність та функції.___________________ 

Тема 1. Сутність підприємництва. Бізнес, як діяльність, що історично 
виникла у процесі розвитку  суспільства. Процес формування відносин бізнесу та 
етапи його розвитку. Сучасне визначення підприємництва. Суб'єкти та об'єкти 
підприємництва. Бізнес, як основа розвитку ринкової економіки. Рушійні сили 
підприємництва.____________________________________________________ 

Тема 2. Підприємницька ідея. Об'єктивна необхідність і сутність пошуку 
підприємницької ідеї. Джерела підприємницьких ідей. Фактори, що впливають на 
вибір підприємницької ідеї. Групи методів творчого пошуку підприємницької ідеї. 
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методи індивідуального творчого пошуку. Методи колективного пошуку.  Методи 
активізації пошуку.__________________________________________________ 

Тема 3. Технологія заснування і організація власної справи. Можливі 
типи підприємницьких  структур. Формування цілей підприємницької діяльності з 
урахуванням особистої мети підприємця та особливостей сфери його діяльності. 
Сучасні вимоги до цілей діяльності підприємця. Засновницькі документи та їх 
підготовка. Сфери підприємницької діяльності.___________________________ 

Тема  4. Переваги і недоліки різних форм організації підприємницької 
діяльності. Переваги і недоліки одноосібного володіння. Переваги і недоліки 
товариств:  повних, командитних,  з додатковою та  обмеженою відповідальністю. 

Тема 5. Мале підприємництво. Економічна сутність малого 
підприємництва. Функції малого підприємництва.  Роль і значення малого 
бізнесу. Класифікаційні ознаки віднесення підприємства до розряду малих. 
Переваги і недоліки малого підприємництва. Особливості розвитку  малого 
підприємництва на Україні і за кордоном._______________________________ 

Тема 6. Маркетингова діяльність підприємства. Сутність та еволюція 
маркетингу. Види маркетингової діяльності. основні функції маркетингу. 
Комплекс маркетингу 4Р. Стратегія та принципи маркетингу. Визначення  
ринкової ніші. Сегментування ринку.___________________________________ 

Тема 7. Фінанси і податки. Джерела фінансових ресурсів та процес 
інвестування. Пошук джерел фінансування. Самофінансування підприємств. 
Фінансове планування. Облік і звітність на підприємстві. Роль податків в 
фінансовій системі підприємств. Прямі та непрямі податки. Податкові пільги. 
Податок на додану вартість , його сутність та роль._______________________ 

 
 Управління в підприємницькій діяльності_____________________ 

Тема 8. Економічні ризики в підприємницькій діяльності. Причини 
економічних ризиків. Сутність і основні види ризиків. Класифікаційні ознаки 
ризиків. Управління економічними ризиками. Допустимий, критичний та 
катастрофічний ризик. Ризикова політика підприємства. Механізм зменшення 
основних економічних ризиків. Психологія підприємницького ризику._______ 

Тема 9. Планування і управління. Сутність менеджменту та форми 
управління підприємством. Види планування. Стратегічне та тактичне 
планування. Оперативне планування і його реалізація в сучасних умовах 
автоматизації робочих місць.__________________________________________ 

Тема 10. Управління колективом. Моделі сучасної теорії та практики 
управління. Методи впливу підприємця на людей. Концепція наукового 
управління. Концепція управління з позиції науки про поведінку людини. 
Концепція людських (гуманних) відносин. Авторитарний та демократичний стиль 
управління. переваги і недоліки основних сучасних стилів управління. 
Найважливіші елементи комплексу стимулів людини до праці. Параметри та 
умови,що забезпечують  конкурентоспроможність персоналу підприємства.___ 

Тема 11. Організація і планування праці підприємця. Основні принципи 
самоорганізації підприємця. Нові підходи до планування праці підприємця. Типи 
підприємців, щодо ставлення їх до планування робочого часу: жорсткий графік, 
графік з певним вільним часом, слабкий графік. Переваги і недоліки різного виду 
планування праці підприємця_________________________________________ 

Тема 12. Ділове спілкування. Етика підприємництва та соціальна 
відповідальність в бізнесі. Найбільш важливі якості особистості підприємця 
Класифікація застосовуваних у підприємництві ділових документів за 
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найважливішими ознаками.. Основні правила формування тексту ділових 
документів для сфери підприємництва.  Сучасні підходи до мистецтва 
спілкування.________________________________________________________ 

Тема 13. Критерії роботи менеджера. Визначення ефективності роботи 
менеджера. Основні вимоги до ефективності роботи менеджера. Основні критерії 
роботи керівника за сучасних вимог. Поєднання інтелекту й оперативних якостей. 
Система цінностей  компанії. Роль менеджера в створенні і реалізації  системи 
внутрішніх цінностей компанії._________________________________________ 

 
3. Рекомендована література 
1. Варналій З.С.Вступ до підприємництва: авч.метод.посібн.К.,2008.___________ 
2. Мочерний С.В.,Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: 

Посібник .-К.,2009____________________________________________________ 
3. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: Стратегія, організація, 

ефективність: Навч.посібн.-,,КНЕУ,1998_________________________________ 
4. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете.- .,2004______________________ 
5. Верхан П.Х. Підприємець: його економічна функція та соціально-політична 

відповідальність.-ЮРІНКОМ,1994______________________________________ 
6. Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації до ринкових 

форм господарювання._______________________________________________ 
7. Друкер П. Як забезпечити успіх в бізнесі.- К., 2007_______________________ 
8. Економічна теорія: Політекономія:Підручник/ За ред. В. Д. Базилевича.–К.: 

Знання, 2006._______________________________________________________ 
9. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. пос..- К., 2009___________ 
10.  Мале підприємництво і менеджмент в Україні.-К., Академія правових наук 

України,2007._____________________________________________________ 
11.  Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької 

діяльності: ПК.,2001_______________________________________________ 
12.  Підтримка  та розвиток малого бізнесу в Україні: Довідник підприємця. – 

К.,2002_____________________________________________________________ 
13.  Ковальчук Т. Підприємницька діяльність і механізм її регулювання // Політика 

і час.- 1999 - №15_____________________________________________________ 
14.  Ковальчук Г. О. та ін. Економіка: Підручник для 10кл. – К.: Навч. книга, 

2003.___________________________________________________________ 
15.  Політична економія: Навч. посібник/ За ред. В. О. Рибалкіна, В. Г. Боброва. –

К.:Академвидав, 2004.______________________________________________ 
 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання __залік_________________________ 
5.     Засоби діагностики успішності навчання   _ опитування, контрольні роботи, тести, 
ККР, доповіді з обговоренням.____________________________________________ 

 


