1

1. Відомості про викладача, який викладає навчальну дисципліну
Сахно Андрій Анатолійович, професор, доктор економічних наук,
професор кафедри економіки, електронна адреса: andrijsahno@gmail.com
2. Опис навчальної дисципліни
ОК 25. Підприємництво
кількість кредитів ЄКТС – 5;
кількість годин – 150 годин, у тому числі 58 аудиторних годин, 92
години самостійна робота;
3. Час і місце проведення навчальної дисципліни
Термін викладання – один семестр, 3 семестр.
4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної програми
Підприємництво належить до нормативних навчальних дисциплін,
освітній компонент циклу професійної та практичної підготовки;
- при вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані
з таких дисциплін (пререквізитів): «Технологія виробництва продукції
рослинництва», «Технологія виробництва продукції тваринництва».
- основні положення навчальної дисципліни мають застосовуватися
при вивченні таких дисциплін (постреквізитів): «Мікроекономіка»,
«Економіка підприємства»,
«Планування діяльності підприємств»,
«Біопалива: Ефективність виробництва і споживання в АПК України»,
«Маркетинг».
5. Характеристика навчальної дисципліни
5.1. Призначення навчальної дисципліни
Висвітлюється сутність підприємництва, основи його виникнення та
розвитку. Розглядається підприємницька ідея та механізм її втілення,
технології заснування власної справи, організації бізнесу. Вивчаються
особливості економічної свободи та закони функціонування ринку і
поведінки товаровиробників. Формулюється значення конкуренції, власності
у реалізації підприємництва. Обґрунтовується маркетингова діяльність на
підприємстві у контексті витрат виробництва та його цінової політики.
Висвітлюється товарна політика підприємства, його фінанси та політика
щодо сплати податків. Аналізуються економічні ризики в підприємницькій
діяльності. Особлива увага приділяється питанням розробки бізнес-плану.
5.2. Мета вивчення навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів
спеціальних теоретичних та практичних навичок з питань процедури
створення підприємства, дослідження середовища і конкуренції та видів
підприємницької діяльності, актуальні, з огляду на сучасну ситуацію,
економічні ризики в підприємницькій діяльності, розробка бізнес-плану.
5.3. Задачі вивчення дисципліни
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Ознайомити студентів із сутністю підприємництва, основами його
виникнення і розвитку; визначити механізм втілення підприємницької ідеї та
технологію заснування власної справи; дослідити рушійні сили, умови та
принципи підприємницької діяльності, а також закони функціонування ринку
і поведінки товаровиробників; обґрунтувати форми та методи конкурентної
боротьби виходячи з сутності права власності; обґрунтувати значення
маркетингової діяльності на підприємстві та структуру витрат виробництва;
оцінювати якість товарів та процес доведення їх до споживачів;
забезпечувати фінансування підприємства шляхом організації фінансового
менеджменту; визначати економічні ризики в підприємницькій діяльності;
здійснювати процес управління у системі бізнеспланування; розуміти
перспективи міжнародних економічних відносин і міжнародного
підприємництва,
форми
спільного
міжнародного
підприємництва;
обґрунтовувати потреби та наслідки у процесі державного регулювання
підприємництва.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен
сформувати такі програмні компетентності:
Інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні
спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної
та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування
теорій та методів організації і функціонування підприємницьких,
торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
Загальні компетентності
ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.
ЗК 11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
громадянського
(вільного
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку,
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької,
торговельної та біржової діяльності.
СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи,
інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування
підприємницьких, торговельних і біржових структур.
СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових
відносин.
СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур.
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СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і
послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.
СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог
нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та
біржової діяльності.
СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з
організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.
СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків
і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової
практики з урахуванням ризиків.
Програмні результати навчання
РН1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і
біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в
професійних цілях.
РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та
вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні
технології обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у
сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 5. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку
інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної
взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.
РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної
діяльності та брати відповідальність за результати.
РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та
реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного
середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких,
торговельних та біржових структур.
РН 9. Знати вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як
демократичної, соціальної і правової держави.
РН 10. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально на
основі етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого
використання на практиці.
РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування
управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких,
торговельних і біржових структур.
РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових
відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та
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біржових структур.
РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності.
РН 15. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій,
торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів.
РН 16. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати його
на практиці.
РН 18. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій,
торговельній і біржовій діяльності.
РН 19. Застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної
організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних
та біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих
правових норм.
РН 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури
ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових
структур з урахуванням ризиків.

№ тижня

5.4. Зміст навчальної дисципліни
Дисципліна розкриває економічні, організаційні та фінансові основи
бізнесу та підприємництва, дозволяє отримати навички про організацію
власного бізнесу, теорію і практику підприємницької діяльності, бізнеспланування, бізнес-моделювання.
5.5. План вивчення навчальної дисципліни

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Форми організації навчання
та кількість годин
лекційні
практичні
заняття
заняття
2
2
2

Назва теми

Сутність підприємництва
Основи виникнення і розвитку
підприємництва
Підприємницька ідея та механізм її
втілення
Технологія заснування власної справи
Організація бізнесу
Економічна свобода і підприємництво
Закони функціонування ринку і
поведінки товаровиробників
Конкуренція як засіб реалізації
підприємництва
Власність підприємств та їх структура
Маркетингова діяльність на підприємстві
Витрати виробництва та цінова політика
підприємства
Товарна політика підприємства
Фінанси і податки
Економічні ризики в підприємницькій
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Самостійна
робота,
кількість годин
6
6

2

2

6

2
2
2
2

2
2
2
2

6
7
6
6

2

2

6

2
2
2

2
2
2

7
6
6

2
2
2

2
2
2

6
6
6

15

діяльності
Розробка бізнес-плану

2
2
6
Разом
30
28
92
6. Самостійна робота студента
Самостійна робота студента ВНАУ є основним засобом оволодіння навчальним
матеріалом у вільний від обов'язкових занять час.
№
з/п
1

Графік самостійної роботи
Години
Термін
виконання
Підготовка до практичних занять
28
щотижнево
Вид самостійної роботи

Форма та метод
контролю
Усне та письмове
(тестове)
опитування
Усний захист
Усне опитування

Підготовка рефератів
26
щотижнево
Виконання індивідуальних
26
щотижнево
завдань
4
Розрахунки та дослідження з
12
4 рази в
Усний захист
використанням комп‘ютера
семестр
Разом
92
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таблицях. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2019. 116 с.
8. Контроль і оцінка результатів навчання
Розподіл балів між формами організації навчального процесу і видами контрольних
заходів: поточний контроль – загальна відповідність заявленим компетентностям за
результатами практичних та семінарських занять – 50 балів (усний контроль: опитування,
бесіди, доповіді, повідомлення на задану тему та ін. та письмовий контроль: контрольна
робота в письмовій формі, реферат, виклад матеріалу на задану тему в письмовому
вигляді та ін.); рубіжний контроль (контрольна робота у письмовій формі) – 20 балів;
підсумковий контроль, (іспит в усній або тестовій формі) – 30 балів. Разом: 100 балів.
Якщо студент протягом семестру за підсумками поточного та рубіжного контролів набрав
(отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної дисципліни (менше 35
балів), то він до іспиту не допускається. Крім того, обов’язковим при мінімальній
кількості балів за підсумками поточного та рубіжного контролів є виконання студентом
підсумкової контрольної роботи.
Визначення результатів набутих у неформальній / інформальній освіті
здійснюються до початку семестру, у якому згідно з навчальним планом передбачено
опанування освітнього компонента.
9. Політика навчальної дисципліни
Активна участь студентів на практичному занятті під час опитування, відвідування
лекційних занять, ініціативність студентів в обговоренні дискусійних тем, своєчасність
виконя самостійної роботи, заохочення студентів до науково-дослідної роботи.
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