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2021 – 2022 навчальний рік  



1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності") / вибіркова дисципліна 

Обов’язкова дисципліна 

 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 180 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32/10 

Практичні / семінарські, годин 32/8 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 150/132 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4 

самостійної роботи студента 7,5 

Вид контролю екзамен 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

Ціль: формування у здобувачів вищої освіти системи знань і практичних  

навичок у сфері підприємництва, розуміння концептуальних завдань 

функціонування підприємств різних типів в сучасних умовах, розуміння логіки 

та схем підприємницької діяльності, типології підприємництва, а також набуття 

практичних навичок у галузі аналізу та ідентифікації ризиків підприємства, їх 

оцінки та мінімізації. 

Завдання: поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти основних меж 

і ознак підприємницької діяльності; визначення сутності та правового статусу 

підприємця; ознайомлення з механізмом заснування власної справи; 

ознайомлення з механізмом державного регулювання та правового забезпечення 

підприємництва; вивчення методичного інструментарію здійснення 

підприємницької діяльності; набуття навичок оцінки ефективності 

підприємницької діяльності; ідентифікація економічних ризиків діяльності 

господарюючих суб’єктів; набуття навичок застосування методів оцінки і 

аналізу результативності підприємницької діяльності. 

Предмет: закономірності організації та розвитку підприємницької 

діяльності, в т.ч. підприємницький ризик, а також оволодінні методикою аналізу 

політики підприємства, ризиків, що супроводжують підприємництво, шляхів їх 

уникнення.   

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Виникнення, розвиток та сутність підприємництва 

Тема 2. Правові засади здійснення підприємницької діяльності в Україні 



Тема 3. Види підприємницької діяльності 

Тема 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 

Тема 5. Процес здійснення підприємницької діяльності 

Тема 6. Основи процесу розробки плану побудови бізнесу 

Тема 7. Оцінювання ефективності підприємницької діяльності 

Тема 8. Сутність, зміст і види підприємницьких ризиків 

Тема 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 

рішень 

Тема 10. Оцінка підприємницьких ризиків 

Тема 11. Система управління підприємницьким ризиком 

Тема 12. Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових 

ризиків  

Тема 13. Основи профілактики ризиків: диверсифікація та лімітування 

Тема 14. Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики) 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

− загальних програмних компетентностей: 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність працювати в команді; 

здатність виявляти ініціативу та підприємливість;  

здатність діяти відповідально та свідомо 

здатність генерувати нові ідеї та впроваджувати їх. 

− фахових програмних компетентностей: 

критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності; 

здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур;  

здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності;  

здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; 

здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків.  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних 

цілях. 



застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення 

завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.  

вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми 

у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

- знання: 

законодавчо – нормативної бази організації та здійснення 

підприємницької діяльності;  

завдань держави по формуванню соціально орієнтованої ринкової 

економіки та особливостей підприємницької діяльності в державі в умовах 

кризи  

правового статусу підприємця, організаційно-правових форм юридичної 

особи та етапів процесу його утворення;  

сутності і призначення бізнес-плану, вимог до його структури та змісту; 

методики складання бізнес-плану та оцінки його ефективності 

ризику при здійсненні підприємницькій діяльності; - умови здійснення 

орендних операцій;  

- уміння/навички: 

розрізняти види та організаційно - правові форми підприємницької 

діяльності;  

аргументувати об’єктивної необхідності, форм та методів державного 

регулювання та підтримки підприємництва;  

оцінювати ділові ситуації підприємств і організацій, розглядати їх зв’язок 

з ринковими критеріями, які описують економічний стан підприємства;  

аналізувати основні показники виробничо-господарчої і фінансової 

діяльності підприємства;  

розробляти та реалізовувати підприємницькі бізнес-ідеї;  

володіти знаннями щодо організації підприємницької діяльності, що 

дозволяє обґрунтовувати перспективи виробничо-господарської діяльності 

підприємства; проводити оцінку ризику потенційного банкрутства організації  

- комунікація: 

використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно-спрямованої інформації у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 

показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей; 

- відповідальність і автономія: 



глибоке усвідомлення та відповідальність за наукове обґрунтування 

стратегічних рішень, достовірність прогнозування розвитку суспільства; 

безперервний саморозвиток і самовдосконалення;  

здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі: 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та практичні засади здійснення підприємницької 

діяльності 

Тема 1. Виникнення, розвиток та 

сутність підприємництва 
9 2 2 - 5 

Тема 2. Правові засади здійснення 

підприємницької діяльності в Україні  
11 2 2 - 7 

Тема 3. Види підприємницької 

діяльності 
12 2 2 - 8 

Тема 4. Організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності 
9 2 2 - 5 

Тема 5. Процес здійснення 

підприємницької діяльності 
11 4 2 - 5 

Тема 6. Основи процесу розробки плану 

побудови бізнесу 
9 2 2 - 5 

Тема 7. Оцінювання ефективності 

підприємницької діяльності 
9 2 2 - 5 

Разом за змістовим модулем 1 70 16 14 - 40 

Змістовий модуль 2. Управління підприємницькими ризиками 

Тема 8. Сутність, зміст і види 

підприємницьких ризиків  
11 2 2 - 7 

Тема 9. Підприємницькі ризики та їх 

вплив на прийняття господарських 

рішень  

10 2 2 - 6 

Тема 10. Оцінка підприємницьких 

ризиків  
15 4 4 - 7 

Тема 11. Система управління 

підприємницьким ризиком  
13 2 2 - 9 

Тема 12. Характеристика виробничих, 

маркетингових та фінансових ризиків 
11 2 2 - 7 

Тема 13. Основи профілактики ризиків: 

диверсифікація та лімітування 
11 2 4 - 5 

Тема 14. Ризики, пов'язані з вкладенням 

капіталу (інвестиційні ризики) 
9 2 2 - 5 

Разом за змістовим модулем 2 80 16 18 - 46 

Усього годин 150 32 32 - 86 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ з/п Вид та тема семінарського/практичного заняття 
Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Семінар – дискусія  

Сутність та роль підприємницької діяльності в суспільстві  
2 

2 Семінар – розгорнута бесіда  

Правове забезпечення розвитку підприємництва на сучасному етапі 
2 

3 Семінар з використанням практичних задач 

Поняття і характерні риси підприємства, основні види його 

діяльності 

2 

4 Семінар з використанням практичних задач 

Правові основи та організаційні форми підприємницької діяльності 
2 

5 Семінар запитань і відповідей  

Процес здійснення підприємницької діяльності 
2 

6 Семінар з використанням практичних задач 

Структура розроблення бізнес-плану, його розділи 
2 

7 Семінар з використанням практичних задач 

Аналітичне оцінювання ефективності підприємницької діяльності 
2 

8 Семінар – розгорнута бесіда  

Ризики у підприємницькій діяльності 
2 

9 Семінар – розгорнута бесіда  

Класифікація ризиків  
2 

10 Семінар з використанням практичних задач 

Якісний та кількісний аналіз економічного ризику  
4 

11 Семінар з використанням практичних задач 

Ризик-менеджмент – система управління ризиком у підприємництві. 
2 

12 Семінар – дискусія  

Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових ризиків. 
2 

13 Семінар з використанням практичних задач 

Основи профілактики ризиків: диверсифікація та лімітування. 
4 

14 Семінар з використанням практичних задач 

Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики). 
2 

Всього 32 

 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

- вид контролю: екзамен 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового 

контролю - екзамену (50 балів). 

 

 



 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

№ теми 

практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторн

а робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завданн

я 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1  1 1   1 3 

Семінар 2  1 1   1 3 

Семінар 3  1 1   2 5 

Семінар 4  1 1   1 2 

Семінар 5  1 1   2 4 

Семінар 6  1 1   1 3 

Семінар 7  1 1   2 4 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

 7 7   10 24 

Змістовий модуль 2 

Семінар 8  1 1   1 2 

Семінар 9  1 1   2 5 

Семінар 10  2 1   2 5 

Семінар 11  2 1   1 3 

Семінар 12  1 2   2 5 

Семінар 14  1 2   2 6 

Разом 

змістовий 

модуль 2 

 8 8   10 26 

Разом 50 

 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

10 25 15 

 

 

 

 

 



 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 
 

 


