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Вибіркова дисципліна, змістових модулів – 2. 
Форма контролю: екзамен. 
Загальна кількість кредитів – 4, годин – 180, у т.ч. лекції – 
36 годин, практичні заняття – 18 годин, самостійна 
робота – 96 години. 
Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний 
(online). 
Мова викладання: українська  
Рік викладання – 2022 

Консультації Консультації проводяться відповідно до Графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 
режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 
Viber, Telegram за домовленістю. 

Пререквізити потребує базових знань з основ менеджменту та філософії.  
 

 
1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи базових 
знань у сфері підприємництва, специфіки діяльності державних, приватних та 



громадських інститутів, які обслуговують інтереси суб'єктів підприємницької 
діяльності й забезпечують їхню господарську діяльність. 

 Завданнями вивчення дисципліни є : забезпечення студентів знаннями 
про теорію та практику функціонування підприємництва у мінливих умовах 
сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання 
процесів, які в них відбуваються у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем 
тощо;  опанування основних понять і категорій підприємницької діяльності, 
функцій підприємництва, елементів інфраструктури підприємницької 
діяльності; - вивчення основних організаційних теорій; вивчення теоретико – 
методологічних засад й функціонування підприємництва; засвоєння основних 
методичних підходів аналізу інфраструктури підприємницької діяльності. 

 
2. Результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати  

Загальні компетентності 
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;  
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;   
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення 
Спеціальні компетентності 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 

СКЗ. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 
ефективного самоменеджменту; 

СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 
процесі управління; 

СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 

СК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу 
та підприємливість; 

СК8. Здатність використовувати психологічні технології роботи з 
персоналом. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 
СК 16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 

кадрового складу. 
Програмні результати навчання 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 



вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 
задач. 

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 
власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 
(підрозділом). 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
Змістовний модуль № 1. Загальна теорія підприємництва 
1 Тема 1. Інфраструктура підприємницької 

діяльності 
План  
Інфраструктура підтримки розвитку 
малого підприємництва її функції та види. 
Форми інфраструктури підприємницької 
діяльності  
Напрями, які забезпечує інфраструктура 
підприємницької діяльності  
Об'єкти інфраструктури підприємницької 
діяльності 
Зарубіжний досвід фінансової підтримки 
малого підприємництва 
 

8 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2. Підготувати реферат на теми: 
«Напрями інфраструктури 
підприємницької діяльності:  
1. Фінансово-кредитне 
обслуговування,  
2. Іінформаційно-аналітичне 
забезпечення, державних і недержавних 
громадських організацій, організаційно-
технічне співробітництво.» 
3. Дослідити об'єкти 
інфраструктури підприємницької 
діяльності: бізнес-центри, бізнес-
інкубатори, інноваційні бізнес-
інкубатори, науково-технологічні 
центри, центри трансферу технологій, 
фонди підтримки малого 
підприємництва, лізингові компанії, 
консультативні центри, інші 
підприємства, установи та організації, 
основним завданням яких є сприяння 
розвитку малого і середнього 
підприємництва. 

2 Тема2. Підприємницька діяльність: 
поняття, сутність та її організаційно-
правові форми  

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2. Підготувати есе на тему 



План 
1. Поняття підприємницької діяльності 
2. Підприємницьке законодавство 
3. Організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності 
4. Державна підтримка малого та 
середнього підприємництва 
 

«Основні організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності: 1) 
одноосібні володіння; 2) партнерства 
(товариства); 3) корпорації.» 
 

3 Тема3. Поняття фінансових ресурсів та 
фінансово-кредитної бази функціонування 
малого підприємства  
1. Поняття фінансових ресурсів та 
фінансово-кредитної бази функціонування 
малого підприємства  
2.Основні форми державної фінансової 
підтримки малих підприємств в Україні  
3. Фінансово-кредитна система та 
характеристика її елементів. 
4.Особливості та принципи кредитування 
малих підприємств  
5.Іпотека, лізинг, факторинг як субститути 
позикового фінансування  
6.Фінансово-кредитна підтримка розвитку 
малих підприємств у зарубіжних країнах 
 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2. Підготувати презентації на теми: 
1.Джерела формування фінансових 
ресурсів малого підприємства.  
2.Фінансово-кредитна база 
функціонування бізнесу.  
3.Фінансова політика держави. 

4 Тема4. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення підприємництва 
План  
Особливості і основні сектори ринку 
інформаційно-консультативних послуг 
Система інформаційно-аналітичного 
забезпечення функціонування малого 
підприємства 
Бізнес-центр   
Технологічний парк  
Інформаційний консалтинг. Види 
консалтингових послуг і особливості їх 
надання. Бізнес-планування як вид 
консалтингу. 
Бізнес-інкубатор  
Рекламні агентства і засоби масової 
інформації 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Провести коротке дослідження 
системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення функціонування малого 
підприємства Кіровоградської області/ 
України у період військового стану.  
3. Виконати завдання. На 
предмет купівлі ноутбуків вирішується 
укладати ф’ючерсний контракт. Умови 
ф’ючерсного контракту повинні бути 
виконані через 2 місяці. У момент його 
ліквідації партія ноутбуків коштує 150 
тис. грн, а у момент його укладання - 
170 тис. грн. Визначте, яку суму 
отримає посередник. 
1.1.  

5 Т.5. Державні і недержавні організації 
підтримки підприємництва 
План 
 
1. Підтримка підприємців з боку держави  
2. Державна регуляторна служба (ДРС): 
місія, завдання та цілі. Комітет 
підприємців малого та середнього бізнесу 
3. Характеристика громадських формувань  
4. Недержавні організації в Україні та їх 
взаємостосунки з органами влади 
5. Зарубіжний досвід державного 
регулювання підприємницької діяльності 

12 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал 
2. Дискусія на тему: «Державна 
підтримка малого підприємництва в 
Україні. Та недержавні організації в 
Україні та їх взаємостосунки з органами 
влади у період війни.»  

Змістовий модуль 2. Інфраструктура підприємницької діяльності 
6 Тема 6. Державне регулювання 

підприємництва 
10 1. Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал. 



План  
1.Державне регулювання підприємництва 
2.Суб'єкти державного регулювання 
підприємництва в Україні, основні засоби 
регулюючого впливу держави па 
діяльність суб'єктів підприємництва та 
механізм державного регулювання 
підприємництва. 
3.Політика роздержавлення і приватизації 
4. Система регулювання і підтримки 
підприємництва 

2.  Презентація на тему «Основні 
засоби регулюючого впливу держави на 
діяльність суб'єктів підприємництва у 
період війни» 

7 Тема 7. Податкова політика держави 
План 
1. Фіскальна регуляторна політика в 
діяльності суб’єктів підприємництва 
2. Оподаткування підприємницької 
діяльності в Україні 
2.1. Податкова система України: сутність, 
структура та склад. 
2.2.Спрощена система оподаткування, 
обліку і звітності суб’єктів малого 
підприємництва. 
3. Система податкових органів 

10 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Докладно розглянути:  
1. Фіскальну регуляторну політику 
в діяльності суб’єктів підприємництва. 
2. Оподаткування підприємницької 
діяльності в Україні.  
3. Податкова система України: 
сутність, структура та склад. 
4. Загальнодержавніь податки та 
збори.  
5. Державна фіскальна служба 
України.  

8 Тема 8. Технопарки та особливості їх 
розвитку 
План 
1.Технологічний парк: сутність та 
класифікація 
2.Класифікація та структура 
дослідницького парку 
3. Зарубіжні наукові парки 

10 1.Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал.  
2.Підготувати реферат на теми: 
1. Технологічний парк: сутність та 
класифікація 
2. Класифікація та структура 
дослідницького парку 
3. Зарубіжні наукові парки 
 

9 Т. 9. Конкурентна (антимонопольна) 
політика держави 
План 
1.Конкурентна (антимонопольна) політика 
держави 
2.Антимонопольне законодавство у 
регулюванні підприємництва 

8 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Дослідити і зробити презентації на 
теми: 
1.Конкурентна (антимонопольна) 
політика держави. 
2.  Державний контроль за дотриманням 
антимонопольно-конкурентного 
законодавства.  
3. Суб'єкти банкрутства.  

10 Тема 10. Сучасні напрями 
підприємницької діяльності 
План  
Франчайзингове підприємництво та його 
правове поле функціонування 
2.Інноваційне підприємництво, його 
значення, суб’єкти та інфраструктура 
3.Венчурний бізнес, його сутність та 
перспективи розвитку в Україні 
4.Консалтингова підприємницька 
діяльність: особливості та напрями 
реалізації 
5.Електронне підприємництво: сутність та 
особливості його функціонування 
6. Зелений бізнес: становлення, 
функціонування та перспективи розвитку в 

8 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Підготувати презентації за темами: 
4. Франчайзингове 
підприємництво та його правове поле 
функціонування 
5. Інноваційне підприємництво, 
його значення, суб’єкти та 
інфраструктура 
6. Венчурний бізнес, його сутність 
та перспективи розвитку в Україні  
7. Консалтингова підприємницька 
діяльність: особливості та напрями 
реалізації 
8. Електронне підприємництво: 
сутність та особливості його 



Україні 
7. Соціальне підприємництво: сутність, 
значення та зарубіжний досвід 

функціонування 
9. Зелений бізнес: становлення, 
функціонування та перспективи 
розвитку в Україні 
10. Соціальне підприємництво: 
сутність, значення та зарубіжний досвід 
11.  

11 Тема 11. Підприємницька та стартап 
екосистеми 
План  
1.Глобальна підприємницька екосистема в 
умовах відкритості інновацій 
2. Теоретичні аспекти розвитку екосистем 
в контексті реалізації стартапів 
3. Оцінка стартап-екосистеми України з 
урахуванням зарубіжного досвіду 

8 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Дати оцінку стартап-екосистемі 
України з урахуванням зарубіжного 
досвіду.   
3. Презентувати методики оцінки 
стартап-екосистем.  
4. Комплексна методика оцінки 
СЕ. 
 
 

12 Тема 12. Страхування підприємницьких 
ризиків 
План 
Підприємницькі ризики та необхідність їх 
страхування 
Страхування комерційних ризиків 
Страхування фінансових ризиків 
Страхування кредитних ризиків 

8 1. Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 
2. Дослідження: 
1. Ввидів ризиків:  валютний;  
кредитний; інвестиційний.  
2. Страхування фінансових 
ризиків.  
3. Страхування кредитних ризиків.  
4. Кредитне страхування . Об'єкт 
страхування кредитного ризику. 
 

13 Тема.13. Державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
План 
Зміст, засади і види зовнішньоекономічної 
діяльності і державне регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності  
2.Форми і засоби державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності 
3. Міжнародна підприємницька діяльність, 
її сутність та форми 
4.Спеціальні зони зовнішньоекономічного 
розвитку територій 

8 1.Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2.Дискусія на тему: 
-види міжнародного бізнесу. 
-зовнішньоторговельні операції: імпорт 
(імпортні операції) та експорт 
(експортні операції).  
-зустрічна торгівля.  
-спеціальні зони 
зовнішньоекономічного розвитку 
територій 
-вільні економічні зони (ВЕЗ).  
-офшорні зони. 
 

 Разом 120  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.   
По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 
завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 



Форма підсумкового контролю: залік. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 
навчання. 

Критерії оцінки заліку:  
- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 

дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.  
- «не зараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 

сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
6. Рекомендовані джерела інформації: 

Основні 
1. Вононкова В.Г. Основи підприємництва: теорія і практикум: навч. 

посіб. / В. Г. Воронкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 455 с.  
2. Гой І.В. Підприємництво: навч. посіб. / І.В. Гой, Т.П. Смелянська К.: 

"Центр учбової літератури", 2013. – 368 с. 
3. Теорія бізнесу: навч. Посібник / О.М. Кібік, К.В. Белоус, В.О. 

Котлубай. – 2-ге вид., випр.. і доп. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2017. – 225 с. 
4. Карась П.М. Банківська система : навч. посіб. / П.М. Карась, Н.В. 

Приходько, О.В. Пащенко, Л.О. Гришина. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 291 
c. 

5. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка 
В.Л. — К. : «Центр учбової літератури», 2015. — 416 с. 

6. Стратегія підприємства: конспект лекцій / укладачі: І. Б. Дегтярьова, 
М. О. Харченко. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 80 с. URL: 
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-
download/123456789/45384/1/Dehtiarova_stratehiia.pdf 

7. N. Hlevatska, O. Yakushev, V. Cherednichenko . Management of primary 
health care institutions in modern economic conditions. //Збірник наукових праць 



Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 
№ 61 (2021). (Категорія «Б») URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/236843 

8. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційних 
процесів.О.О. Золотарьов, Н.М. Глевацька. URL:  
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/8465/1/7.pdf 

Допоміжна 
9. А.Стріжкова Взаємозв’язок інфраструктури підтримки підприємництва 

з інноваційною та цифровою інфраструктурами. URL: https://ndipzir.org.ua/wp-
content/uploads/2019/17.05.19/17_05_2019-123-126.pdf 

10. Ю. А. Кормишкін,О. А. Бовкун Бізнес-інфраструктура аграрного 
підприємництва. Вчені записки університету "КРОК". 2018. № 4 (52) URL: 
https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/123/139 

11. Ващенко, О. П. Теорія та практика побудови організаційних систем 
управління [Текст] : навч. посіб. / О. П. Ващенко ; Держ. ун-т телекомунікацій. 
Київ: ДУТ, 2017. 112 с  

Інформаційні ресурси 
1. Вища освіта та Болонський процес. Національний Темпус /Еразмус 

офіс в Україні URL: https://www.tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-
proces.html  

2. Державна служба статистики України URL:  https://www.ukrstat.gov.ua/  
3. Кабінет Міністрів України. Урядовий портал Офіційний веб-сайт URL: 

https://www.kmu.gov.ua/  
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Офіційний веб-сайт 

URL:  https://my.gov.ua/info/department/1534/details  
5. Міністерство освіти і науки України. Офіційний веб-сайт URL: 

https://mon.gov.ua/ua  
6. Науково-практичний журнал «Менеджмент сьогодні» URL: 

https://science.lpnu.ua/uk/smeu 
7. Офіційний портал Верховної Ради України URL: 

https://www.rada.gov.ua/  
8. Президент України. Офіційне інтернет-представництво URL: 

https://www.president.gov.ua/  
9. ЮНЕСКО. Офіційний сайт веб-сайт. URL: https://ru.unesco.org/  
10. Сайт наукової  бібліотеки «Буковина». URL:  http://buklib.net  
11. Сайт Національної бібліотеки імені В.І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/ 
12. Український центр медіації. URL:  www.kmbs.ua/storage/files/ 

_brochure.pdf  
13. Українські підручники он-лайн. URL: http://pidruchniki.ws  
14. International Security and Partnership Center, Центр міжнародної 

безпеки та партнерства. URL: www.ispc.org.ua  
 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри ЕМ та КД, Протокол №1 від 
«15» серпня 2022 р. 

 


