
ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Викладач: кан. пед. наук, доцент кафедри технологічної освіти, 

СимоновичН.В. 

 

Кількість кредитів – 3. 

Семестр – 1. 

 

Анотація дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи 

підприємницької діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки спеціальності 014.10 Середня освіта. Трудове навчання та 

технології. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Основи підприємницької 

діяльності» є теоретико-практична система знань та умінь основ 

підприємницької діяльності. 

Мета дисципліни: отримання студентами базових знань із питань 

організації і функціонування підприємницької діяльності, її менеджменту та 

державного регулювання - складових основ підприємництва в умовах ринкових 

економічних відносин, а на основі цього підготовка майбутніх вчителів 

технологій до організації та проведення занять з модуля «Основи 

підприємницької діяльності» у закладах загальної середньої освіти. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

 розкриття сутності господарської та підприємницької діяльності; 

 -ознайомлення студентів з основами технології заснування власної справи, 

порядком державної реєстрації суб’єктів господарювання; 

 -оволодіння студентами методами пошуку та оцінювання підприємницької 

ідеї; 

 -розкриття сутності бізнес - планування; 

 -розкриття суті ризиків у підприємницькій діяльності; 

 -оволодіння майбутніми суб’єктами господарської діяльності знаннями та 

вміннями визначати, класифікувати та використовувати зовнішні і 

внутрішні чинники економічної діяльності; 

 -розкриття сутності державного регулювання підприємницької діяльності, 

його форм та методів. 

Очікувані результати навчання 
В процесі вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 історію виникнення та еволюцію поняття „підприємництво”. 

 - та розуміти сутність та загальноекономічний зміст підприємництва, 

основні функції підприємництва, функції і правовий статус підприємця, 

принципи та рушійні сили підприємництва; 

 - види та сфери підприємницької діяльності. 

 - сутність і джерела підприємницьких ідей. 

 - технологію заснування власного бізнесу. 

 - сутність та основні види ризиків у підприємницькій діяльності. 



 - структуру бізнес-плану та вміти його розробляти та оформлювати. 

 - порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності; 

 - сутність державного регулювання підприємницької діяльності, його 

форми та методи. 

вміти: 

 визначати джерела підприємницьких ідей; 

 оцінювати власну бізнес-ідею; 

 визначати переваги створюваного підприємства на основі SWOТ аналізу; 

 визначати та класифікувати витрати на здійснення підприємницької 

діяльності; 

 визначати беззбитковий об’єм виробництва товарів / надання послуг; 

 розробляти та оформляти БІЗНЕС-ПЛАН. 

 

Вид контролю: залік. 

 

З робочою програмою навчальної дисципліни можна ознайомитись на 

кафедрі технологічної освіти. 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Вт. 13:00-

14:20. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем – Ср. 

18.00-20.00. 

E-mail викладача: simaneta@ukr.net 
 

 


