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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Організація підприємницької діяльності 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою навчальної дисципліни «Організація підприємницької 

діяльності» є отримання студентами базових знань із питань 

організації і функціонування підприємницької діяльності  сутності 

і принципів підприємницької діяльності  основних рис підприємця  

а також практичних вмінь і навичок щодо механізму організації 

власної справи  оволодінні методикою аналізу політики 

підприємства  ризиків  що супроводжують підприємництво  

шляхів їх уникнення  Визначення місця держави в даних процесах  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Володіти знаннями щодо понятійного апарату з основ 

підприємницької діяльності  проводити аналіз етапів та фаз 

розвитку підприємництва  принципів та передумов 

підприємництва  Вміти аналізувати стан та проблеми правового 

забезпечення підприємництва в Україні  об рунтовувати роль 

державної підтримки підприємництва  використовувати 

інструменти впливу держави на розвиток підприємництва   нати 

процес ліцензування підприємницької діяльності  Об рунтовувати 

місце і роль малого підприємництва в економіці; знати функції 

малого підприємництва  Освоїти структуру розроблення бізнес-

плану та його розділів; знати правила технічного оформлення 

бізнес-плану; використовувати технологію розробки бізнес-плану  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання та навички можуть бути використані в практичній 

діяльності державних службовців  а також при здійснені 

управлінських функцій на керівних посадах  

Навчальна логістика  міст дисципліни: Підприємництво як форма господарювання: 

його природа і сутність  Правове поле підприємницької діяльності  

Види підприємницької діяльності  Організація започаткування 

підприємницької діяльності  Партнерські відносини в бізнесі. 

Види занять: лекції і практичні  

Методи навчання: запровадження різних навчальних технології: 

розгорнута бесіда  обговорення проблем  дискусії; вирішення 

ситуаційних вправ; вирішення проблемних питань; мозковий 

штурм; кейсметоди; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота 

в малих групах; рольові та ділові ігри; письмовий контроль знань; 

індивідуальне та групове опитування; тестування; перехресна 

перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки 

тощо  



Пререквізити Вивчення дисципліни «Організація підприємницької діяльності» 

 рунтується на знаннях з дисциплін: «Публічна політика»  

«Політологія»  «Регіональна економіка»  «Місцеві фінанси». 

Пореквізити  нання можуть бути використані при написанні дипломної роботи  

проведення іншого виду наукової діяльності  

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. осподарський  одекс України  URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

2  акон України «Про господарські товариства»  URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1576-12.  

3. акон України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності»  URL: http://zakon rada gov ua/laws/show/222-19.  
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