
ЖИТОМИРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙУНІВЕРСИТЕТ 
 

АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Силабус дисципліни 

“Основи підприємницької діяльності ” 

 

Профіль дисципліни 

Кафедра 

інноваційного 

підприємництва 

та інвестиційної 

діяльності 
. 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 Аграрні науки та продовольство 

Спеціальність: 202 Захист і карантин рослин 

Освітньо-професійна програма: Захист і карантин рослин 

Кількість кредитів – 5 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки, семестр – 4-й, 8 семестр 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова /варіативна) 

варіативна 
Цикл підготовки: (загальний/ професійний) загальний 

Мова викладання: українська 
 

1. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Швець Т.В. 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-
about-mid/m-sklad-mid 

Контактна інформація Тел: 098-077-45-14 ; Shvets_tv@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=515 

Консультації 
Онлайн консультація через Skype, Zoom, Viber 

щовівторка з 13.00 до 17.00 
 

2. Анотація до дисципліни 
Навчальна дисципліна “Основи підприємницької діяльності” покликана розкрити 

цілісну систему знань про сутність і форми підприємництва, оптимізацію відносин у 

суспільстві, механізм функціонування і впливу підприємництва, склад і структуру 

управління,сукупність фінансово-економічних органів та інструментів, заходи 

формування та функціонування окремих сфер і ланок у підприємницькій діяльності. 

Об’єктом вивчення є економічні відносини у підприємництві, що виникають на різних 

рівнях управління між державою, юридичними та фізичними особами. Програма курсу 

передбачає послідовне вивчення теоретичних основ, принципів і конкретних форм 

організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства. 

 

3. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є формування системи базових знань щодо 

підприємницької діяльності, розуміння концептуальних засад функціонування 

підприємств різних форм власності, набуття вмінь обґрунтування створення власного 

бізнесу.  

Цілі курсу:  

 ознайомлення студентів з основними категоріями підприємницької діяльності;  

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-mid/m-sklad-mid
http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-menedzhmentu/m-about-mid/m-sklad-mid
http://185.25.118.66/course/view.php?id=515


 застосування на практиці знань щодо формування відносин із зовнішнім 

середовищем; 

 висвітлення теоретико-методологічних та соціально-психологічних аспектів 

управління на різних рівнях сфери управління, а також закони й закономірності їх 

розвитку; 

 формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо впливу на поведінку 

як колективів, так і окремих працівників, з метою забезпечення ефективної 

діяльності організації; 

 розвиток здібностей до науково-дослідної роботи, самостійності і 

відповідальності у роботі; 

 формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо вирішення 

конкретних організаційно-управлінських проблем. 

Дисципліна націлена на формування наступних компетентностей: 

ЗК08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК09. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК10. Здатність працювати в команді.  

 

4. Організація навчання 

4.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 24 6 

Практичні / лабораторні 28 8 

Самостійна робота 98 136 

Встого 150 150 
 

 

4.2. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі, із 

застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та ПЕОМ на практичних заняттях. За 

необхідності (індивідуальні графіки, дуальна форма навчання, тощо) можуть бути 

використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google classroom. 

Для заочної форми навчання при викладанні дисципліни поєднано очний формат 

(під час сесій) із застосуванням мультимедійних засобів на лекціях та ПЕОМ на 

практичних заняттях із дистанційним (при підготовці і виконанні самостійних завдань). За 

необхідності також можуть бути використані платформи Moodle, Skype, ZOOM, Google 

classroom. 

4.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з
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Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи підприємницької діяльності 

1 Т1 Підприємництво: сутність, види та роль в ринковій економіці 12 12 

2 Т2 Державне регулювання підприємницької діяльності 12 12 

3 Т3 Організаційно-правові форми організації бізнесу. 12 12 

4 Т4 
Установчі документи та порядок реєстрації суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
14 14 



5 Т5 
Партнерські зв’язки та договірні взаємовідносини у 

підприємництві та агробізнесі.  
18 18 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти підприємницької діяльності 

6 Т6 Технологія заснування власної справи 12 12 

7 Т7 Фінансове забезпечення бізнесу 12 12 

8 Т8 Основи оподаткування підприємницької діяльності 18 18 

9 Т9 Менеджмент та маркетинг у підприємницькій діяльності 12 12 

10 Т10 Стратегії підприємництва 14 14 

11 Т11 Бізнес-планування в підприємницькій діяльності 14 14 

Разом: 150 150 

ПРИМІТКА: Практична складова навчальної дисципліни виконується у формі робочого 

зошита і доповнюється самостійними дослідженнями, які здаються на перевірку за 1 

тиждень до підсумкового контролю. 

 

4.4. Система оцінювання та вимоги 

Вид заняття 
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Лекції 1,0 13 13 

Практичні заняття 1,5 13 20 

Самостійна робота 2 5 10 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 5 1 5 

Разом: - 60 

Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 

кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг 

студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто 

він формується з рейтингу виконання начальної роботи, для оцінювання якої 

призначається 60 балів, та рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 

 

5. Результати навчання 

Відповідно до освітньо-професійної програми Захист і карантин рослин дисципліна “ 

Основи підприємницької діяльності ” забезпечує наступні результати навчання: 

Результати навчання (уміння та навички): 

РН 09. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності із 

захисту і карантину рослин.  

РН 10. Навчати, контролювати і оцінювати професійні навички працівників, задіяних у 

виконанні заходів із захисту і карантину рослин. 

 

6. Пререквізити 

Дисципліна може вивчатися будь-якими здобувачами без обмежень. Починаючи 

вивчати дану навчальну дисципліну, студенти повинні мати певну базу знань з 

дисциплін загальної підготовки, зокрема “Філософія”. 

7. Політики дисципліни 
Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового заліку. Залікові 



питання та тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням підсумкового 

контролю є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та 

взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни. 

 

8. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

передбачають використання презентацій. Завдання прикладного характеру, які 

передбачені у робочому зошиті виконуються з використанням ППП Excel.  

 

9.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Господарський Кодекс України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  

2. Закон України «Про господарські товариства». URL: 

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

3. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». URL: 

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

4. Варналій З.С. Мале підприємництво. Основи теорії і практики. 6-те вид. Київ: 

Знання, 2012. 302с. 

5. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб. К.: Знання. 2015. 254 с. 

6. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької діяльності: 

навч. посіб. Київ: Академія. 280 с. 

7. Основи підприємництва: навч. посіб. За заг. ред. П.В. Круша, В.І. Подвігіної, 

Б.М. Сердюка. К.: КНТ. 2014. 

 


