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Передмова 

 
Методичний посібник підготовлений з метою надання допомоги 

студентам коледжу у  вивченні теоретичного матеріалу із дисципліни 
"Підприємницька діяльність". Посібник спрямований на засвоєння 
студентами теоретичних положень тем курсу, поглиблене опанування 
навчального матеріалу,набуттянавичоквиконання економічних 
розрахунків. Він надає студентам можливість заздалегідь готувати тези 
своїх виступів на семінарських заняттях, самостійно опрацьовувати 
рекомендований матеріал, виконувати певні завдання. 

Метою семінарських  занять є розкриття основних теоретичних 
положень і поглиблення знань студентів з дисципліни "Підприємницька 
діяльність".. В процесі підготовки до семінару, студенти повинні  вивчити 
теоретичні питання теми, лекційний матеріал, ознайомитись із 
запропонованими викладачем літературними джерелами, вміти працювати 
з конкретними економічними результатами, аналізувати запропоновані 
виробничі ситуації. Для кращого засвоєння студентами знань, які вони 
отримують на лекціях , навчальний процес доповнюється завданнями для 
самостійної роботи студентів. 

Посібник містить: завдання до семінарських занять, список навчальної 
літератури, а також загальні методичні рекомендації для підготовки до 
семінарських занять. 

 Базою для підготовки посібника стала програма навчальної 
дисципліни "Підприємницька діяльність". 
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Загальні методичні рекомендації 

Із усіх форм навчальної роботи семінарські заняття являються найбільш 
універсальним і дієвим засобом теоретичної, методичної і практичної 
підготовки майбутніх фахівців. 

В процесі семінарських занять студенти набувають умінь і навичок 
творчої роботи, аргументовано доводити свою позицію, працювати у команді і 
т. ін. 

Досить важливою умовою ефективності кожного семінарського заняття є 
усвідомлення викладачем тієї істини, що семінар проводиться не стільки з 
метою виставлення оцінок студентам, скільки з метою поглиблення і 
закріплення їх знань з кожної теми. Саме тому семінарські заняття слід 
розцінювати не як просте повторення пройденого, а як логічне продовження і 
завершення вивчення теми, яку розпочали на лекції. 

Ефективність семінарського заняття зростає, якщо воно проходить в 
творчій і діловій атмосфері, з елементами дискусії, впровадження 
інтерактивних форм роботи. 

Плани семінарських занять орієнтують викладача і студента на 
проблемний метод навчання і передбачають, крім традиційних, проблемно - 
пошукові запитання і завдання. Зрозуміло, що останні подаються не як 
обов'язкові компоненти, а як приблизні, рекомендовані для відпрацювання 
творчих особистісних якостей студентів. 

 
Для успішного досягнення цілей в кожному семінарському занятті 

викладачеві доцільно передбачити: 
1. Короткий ( 5 - 7  хв.) вступ, який передбачає розкриття значення теми 

заняття і її зв'язок із змістом усього курсу; мету, послідовність обговорення 
питань, установку на творчу, активну діяльність аудиторії. 

2. Центральну проблему теми, дискусійні питання, призначені для 
активізації пізнавальної діяльності студентів, більш глибокого опрацювання 
матеріалу. 

3. Висновки з кожного питання і їх зв'язок. 
4. Заключне слово викладача по результатах семінару, визначення 

сильних і слабких місць підготовки студентів, оцінка їх знань, завдання для 
подальшої роботи над темою. 

 
Впродовж семінарського заняття студенти мають уважно слухати виступи 

своїх однокурсників, при необхідності ставити запитання, брати активну 
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участь у обговоренні питань, переслідуючи при цьому основну мету - досягти 
глибоких знань матеріалу. 

 
Результативність семінарських занять визначається рівнем знань 

студентів, основою якого є їх систематична самостійна робота. 

Для успішної підготовки до занять студентам можна порекомендувати  
наступний порядок: 

1. Ознайомитись із планом семінару, завданням для самостійної роботи, 
тематикою рефератів і списком рекомендованої літератури. 

2. Користуючись конспектом лекції і підручником відновити у пам'яті 
зміст теми в цілому, уяснити її головну ідею і основний зміст. 

3. Скласти при необхідності словник нових понять і категорій, з'ясувати їх 
логічний зв'язок, виконати інші рекомендовані завдання. 

4. Скласти розгорнутий план виступу з питань теми семінарського 
заняття. 

Підготовка студентів до семінарських занять повинна носити 
систематичний характер. Тільки при цій умові можливе засвоєння дисципліни, 
позитивна оцінка знань по модулях і з предмету в цілому. 

Підсумковий контроль знань (залік чи іспит) неможливий без наявності 
позитивної оцінки по результатах роботи впродовж року. 
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Критерії оцінки знань 
 

На семінарських  заняттях оцінюється рівень і якість знань студентів, 
виходячи з їх  участі в обговоренні питань, ситуацій та виконанні завдань. 

Основними критеріями, що характеризують якість знань з навчальної 
дисципліни "Підприємницька діяльність", є: 
 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 
 глибина і характер знаньнавчальногоматеріалу, 

опрацьованогосамостійно з використаннямосновних та 
додатковихрекомендованихлітературнихджерел; 
 характер відповідей на поставленіпитання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовністьтощо); 
 вміннязастосовуватитеоретичніположенняпід час 

розв’язанняпрактичнихзавдань. 
Оцінюваннярезультатівпоточноїроботи та завдань, щовиконуються на  

семінарськихзаняттях та під час виконаннясамостійноїроботистудентів, 
здійснюється за наступнимикритеріями: 

-оцінка  «відмінно»  виставляється  студенту,  відповідьякогобазується  на  
рівнітворчогомислення,  коли  студент  глибокоопрацювавматеріал,  
викладаєйогологічно,  послідовно,  чітко.  

-оцінка  «добре»  виставляється  студенту,  відповідьякогобазується  на  
рівнісамостійногомислення,  коли  студент  знаєматеріал, розумієінформацію,  
але  допускаєнезначніпомилки. 

-оцінка  «задовільно»  виставляєтьсястудентові,  відповідьякогобазується  
на  рівні  репродуктивного  мислення, коли  студент  не  впевнений  у  
відповідях,  порушуєпослідовністьвикладанняматеріалу,  
слабкопов'язуєтеорію  з  практикою. 

-оцінка  «незадовільно»  виставляєтьсястудентові,  який  не  
даєправильноївідповіді,  викладаєматеріалнепослідовно,  
допускаєгрубіпомилки. 
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Плани семінарських занять 
 з дисципліни “Підприємницька діяльність” 
 

 
Семінарське заняття  №1 

до теми “Підприємництво, його сутність та функції” 
1. Роль підприємництва у формуванні ефективної системи 
господарювання. 
2. Принципи здійснення, форми та моделі підприємницької 
діяльності. 
3. Соціально-економічна роль підприємництва у структурі ринкових 
відносин. 
4. Основні проблеми та перспективи розвитку підприємництва в 
Україні 
 
 Завдання для самостійної роботи. 
1. Ознайомтеся з пакетом основнихзаконодавчих та нормативнихактів, 
щостановлятьправову базу розвиткупідприємництва в Україні. 
2. Охарактеризуйте основні проблеми та перспективи розвитку 
підприємництва в Україні. 
 
Література 
1. Верхан П.Х. Підприємець: його економічна функція та соціально-
політична відповідальність.-К.,ЮРІНКОМ,1994 
2. Воротіна Л.І. малий бізнес та підприємництво як засіб адаптації 
до ринкових форм господарювання.- К., 1996. 
3. ВарналійЗ.С.Вступ до підприємництва: навч.-
метод.посібн.К.,1999. 
4. МочернийС.В.,Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи 
підприємницької діяльності: Посібник .-К.,2001 
5. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: Стратегія, 
організація, ефективність: Навч.посібн.-К.,,КНЕУ,1998 
 
 
 

Семінарське заняття № 2 
до теми ”Роль малого бізнесу в економіці країни.” 
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1. Власність, як основна економічна категорія. 
2. Конкуренція, види та методиведенняконкурентноїборотьби. 
Нечеснаконкуренція і методиборотьби з нею. 
3. Характеристика видів ринку вільної та обмеженоїконкуренції. 
4. Переваги і недоліки малого бізнесу 
5. Роль держави в боротьбі з монополією.  Проблеми боротьби з 
монополією в Україні. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
1. Види ринків, ринкова інфраструктура. 
2. Конкуренція, методиведенняконкурентноїборотьби. 
3. Види монополій. Монопольні об”єднання та їх роль в ринковій 
економіці. 
 
Література 
1. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ 
за ред. Климка Г.Н., Нестеренка В.П.  –К., 1997 
2. Основи економічної теорії – Ч.3: Підприємництво в ринковій 
економіці: Навч. посібн./ за ред. Ніколенка Ю.В. – К.,1992 
3. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: Стратегія, 
організація, ефективність: Навч.посібн.-К.,,КНЕУ,1998 
4. ГриценкоА., Соболєв В. Ринкова інфраструктура: суть, функції, 
будова// Економіка України. – 1998 - №4 
 
 
 

Семінарськезаняття №3 
до теми «Технологія заснування власної справи.» 

 
1. Технологія заснування власної справи. 
2. Пошукджерелфінансуванняпідприємства. 
3. Фактори, що впливають на  створення та функціонування малих 
підприємств. 
4. Порівняльна характеристика організаційно-правових форм 
підприємницької діяльності. 
5. Проблеми розвитку малого підприємництва в Україні. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
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1. Вибір типу та організаційно-правової форми підприємництва. 
2. Скласти план заходів підготовчого етапу створення власної 
справи разом з поданням установчих документів на державну 
реєстрацію. 
3. Розкрити переваги і недоліки франчайзінгу як одного з шляхів 
входження в бізнес. 
 
Література 
1. Діденко М.М. Підприємництво в Україні. – К., 2004 
2. ДолішнійМ.І.,КозорізМ.А.,Даниленко А.С. Підприємництво в 
Україні: проблеми і перспективи розвитку. – Ужгород,1997 
3. Підтримка  та розвиток малого бізнесу в Україні: Довідник 
підприємця. – К.,2002 
4. Ковальчук Т. Підприємницька діяльність і механізм її 
регулювання // Політика і час.- 1999 - №15 
5. З.С. Варналій. Основи підприємництва. – К.,2002 
6. Карлін М.І. Правові основи підприємництва: Навч. пос..- К., 2000 
 
 
 

Семінарське заняття № 4 
до теми “Маркетингова діяльність підприємства”. 

1. Основна роль маркетингу в підприємницькій діяльності в 
сучасних умовах ведення малого бізнесу. 
2. Функції маркетингу. 
3. Пошукиринковоїніші і сегментування ринку. 
4. Сучасніметоди і формипросування товару на ринку. 
5. Схема можливихваріантівформуванняпідприємницькогокапіталу. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
1. Висловіть власну думку з приводу необхідності і доцільності 
залучення іноземних інвестицій в національну економіку. 
2. Формуванняосновних і оборотнихфондівпідприємства. 
3. Маркетингова діяльність підприємств. 
4. Сучасна податкова система України. 
 
Література 
1. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: Стратегія, 
організація, ефективність: Навч.посібн.-К.,,КНЕУ,1998 
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2. ЛахтіоноваЛ.А.Фінансовий аналіз суб”єктів господарювання. – К., 
КНЕУ, 2001 
3. Варналій З.С. Державна фінансова політика у сфері малого 
підприємництва та шляхи її вдосконалення // Фінанси України. – 1996, 
№ “. 
4. Кісельов А.П. Основи бізнесу:Підручник.-К.,1997 
5. З.С. Варналій. Основи підприємництва. – К.,2002 
 
 
 

Семінарське заняття № 5 
до теми «Економічні ризики в підприємницькій діяльності» 

 
1. Інвестиційнаполітикапідприємства. 
2. Інвестиційнаполітика уряду України. 
3. Економічні ризики в підприємницькій діяльності в сучасних 
умовах господарювання. 
4. Методи запобігання і усунення ризиків. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
1. Класифікація ризиків. 
2. Створення сприятливих умов державою для інвестиційних 
проектів. 
3. Проблеми розвитку малого бізнесу з урахуванням ризику в 
Україні. 
 
 
 

Семінарське заняття № 6 
до теми “Менеджмент в підприємництві” 

 
1. Роль бізнес-планування в управлінській діяльності. 
2. Етапиприйняттяуправлінськихрішень.  
3. Роль особистостіпідприємця в прийняттіуправлінськихрішень. 
4. Ефективність різних методів управління колективом. 
5. Характеристика підприємця-менеджера. 
 
 
Завдання для самостійної роботи. 
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1. Які особисті вади, що перешкоджають досягненню 
підприємницького успіху, ви  виділили б у першу чергу. 
2. Дайте коротку аналітичну оцінку стану розвитку менеджменту на 
сучасних підприємствах. 
3. Етапиствореннябізнес-плану. 
4. Організація оперативного планування на підприємстві. 
 
Література 
1. Венедиктова В.И. О деловойэтике и этикете.- М.,2004 
2. СкоттД. Сила ума. Описаниепутиуспеха в бизнесе.- К.,2002 
3. Друкер П. Як забезпечити успіх в бізнесі.- К., 2004 
4. Мале підприємництво і менеджмент в Україні.-К., Академія правових 
наук України,1997. 
5. Кісельов А.П. Основи бізнесу:Підручник.-К.,1997 
 
 

Семінарське заняття № 7 
до теми “Ділове спілкування” 

 
1. Етикапідприємництва та соціальнавідповідальність в бізнесі.  
2. Основні правила формування тексту діловихдокументів для 
сферипідприємництва.  
3. Сучасніпідходи до мистецтваспілкування. 
4. Запобігання конфліктів в колективі. 
 
Завдання для самостійної роботи. 
1. Класифікація конфліктів. 
2. Підбір і робота з кадрами. 
3. Найбільш важливі якості особистості підприємця. 
4.  Класифікація застосовуваних у підприємництві ділових 
документів за найважливішими ознаками. 
 
 
 

Семінарське заняття № 8 
до теми “Критерії роботи менеджера” 

 
1. Сучасні підходи до організації праці підприємця. 
2. Ділове спілкування. 
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3. Соціальнавідповідальність в бізнесі. 
4. Дайте короткуаналітичнуоцінкувітчизняномупідприємцю 
 

Завдання для самостійної роботи. 
1. Самоменеджмент, основи. 
2. Показники ефективності роботи менеджера. 
3. Економічні показники ефективності роботи організації (фірми). 
4. Сучасні підходи  до формування бізнес-культури. 
5. Формування і розробка планів для реалізації місії підприємства. 
 
Література 
1. Тягунова  Н.М. , Скориш О.А. Підприємництво і бізнес-культура. – 
К.: Центр учбової літератури, 2014 
2. Мале підприємництво і менеджмент в Україні.-К., Академія 
правових наук України, 2007. 
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