
Повна назва дисципліни: Економіка комерційної діяльності. Тренінг 

курс: Підприємництво і бізнес-культура 

 Статус: Вибіркова 

Мета: формування у студентів системи теоретичних і практичних 

знань з питань сутності та філософії бізнесу, розуміння логіки та схем 

підприємницької діяльності у загальному вигляді, типології підприємства, 

дослідження середовища підприємницької діяльності. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) практичні заняття  передбачають  закріплення теоретичного 

матеріалу, обговорення питань практичного характеру в аудиторії; 

3) консультації з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного 

матеріалу, відпрацювання студентами пропущених занять. 

Структура навчальної дисципліни 

№

№  
Назви розділів та тем 

Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 

Самостійна 

робота студента 

лек

цій

ні 

семіна

рські 

практи

чні 

лабора

торні 

1

1 

Сутність підприємництва 

як особливого виду 

економічної активності. 

4   2  2 

1

2 

Суб'єкти та об'єкти 

підприємницької 

діяльності. 

4   2  2 

3

3 

Культура 

підприємницької 

діяльності (бізнес-

культура) 

5   2  3 



4

4 

Ідеальна модель бізнес-

культури  зрілого 

підприємництва. 

4   2  2 

5

5 

Сучасні підходи до 

оцінки типу та рівня 

бізнес-культури на 

підприємстві. 

5   2  3 

7

6 

Функції держави по 

відношенню до бізнесу. 

5   2  3 

8

7 

Податкова політика 

держави та її вплив на 

підприємництво. 

5   2  3 

9

8 

Поняття,  цілі та 

завдання державної 

звітності. 

4   2  2 

1

9 

Пайові учасники 

бізнесу  та їх 

характеристики. 

4   2  2 

1

10 

Міжнародна 

класифікація форм 

організації бізнесу. 

4   2  2 

1

11 

Організаційно-правові 

форми підприємництва 

в Україні. 

4   2  2 

1

12 

Процес створення 

суб'єкта 

підприємницької 

діяльності 

(підприємства) та його 

основні етапи 

4   2  2 

2

13 

Інвестиційна 

привабливість сфер 

економічної діяльності 

(галузей) та окремих 

4   2  2 



бізнес-ідей.  

2

14 

Цілі, задачі, принципи 

побудови бізнес-плану. 

4   2  2 

Всього 60   28  32 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

- теоретичні засади щодо типології підприємництва його об'єктів та 

суб'єктів; 

- методи раціональної організації та системні положення створення та 

розвитку підприємницької діяльності незалежно від форм власності; 

- напрями раціональних варіантів організаційно-планових рішень; 

- організаційно-правові форми здійснення та процедури реєстрації 

підприємства; 

- механізми підвищення ролі культури підприємницької діяльності. 

вміти: 

- володіти методами аналізу підприємницької діяльності; 

- виявляти внутрішні резерви;  

- обґрунтовувати вибір організаційно-правової форми здійснення 

бізнес-ідеї; 

- здійснювати оцінку інвестиційної привабливості бізнес-ідеї. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної 

дисципліни відводиться 60 години / 2 кредитів ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання індивідуальних завдань; самостійних 

аудиторних робіт; практичних занять. 

Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань, 

перевірки самостійний робіт, перевірки виконаних творчо-пошукових 

завдань. Підсумковий контроль з дисципліни  проводиться відповідно до 



навчального плану у вигляді заліку в 5 триместрі, в терміни, встановлені 

графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Обговорення на практ. заняттях  5 2 10 

Опитування на практ. заняттях 5 6 30 

Творчо-пошукова робота 10 2 20 

Виконання самостійної роботи 10 1 10 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Міцкевич Неоніла Василівна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри економіки підприємства. Стаж педагогічної діяльності: у вищих 

навчальних закладах III-IV рівня акредитації – 15 років, Чорноморському 

національному  університеті імені Петра Могили – 15 років. У Міцкевич Н.В. 

понад 30 наукових та науково-методичних праць. Наукові інтереси к.е.н., 

доцента Міцкевич Н.В. – управління соціальним розвитком трудових 

колективів. 


