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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – Вибіркова  Мова викладання – українська 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у другому семестрі 

Кількість кредитів - 5, годин – 150 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 60 30 30 

заочна 24 10 14 

Самостійна робота, годин Денна – 90 Заочна – 126 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Ринкова економіка побудована на підприємництві, яке є джерелом стійкого 

економічного розвитку країни. Ефективність підприємницької діяльності визначальною 

мірою залежить від знань, умінь, організаторських здібностей та ініціативи підприємців і 

фахівців у галузі підприємництва. 

В умовах ринкової економіки підприємець є основним суб'єктом господарювання. 

Сьогодні для багатьох громадян підприємницька діяльність стала основним видом роботи. 

Відкритість і гнучкість свідомості допомагає швидше засвоювати переваги нової 

соціально-економічної ситуації. Найголовніша із проблем – відсутність спеціальної 

підготовки, яка постає необхідною умовою для заняття підприємництвом. 

Навчальна дисципліна «Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і 

переробній промисловості» спрямована на формування у студентів системи теоретичних і 

практичних знань з питань сутності та філософії підприємництва, розуміння логіки та 

схем підприємницької діяльності, типології підприємництва, дослідження середовища 

підприємницької діяльності, технології створення власної справи та складання бізнес-

плану, ролі партнерських зв’язків і взаємодій та їх визначального впливу на розвиток 

суб’єктів підприємницької діяльності, оцінки та аналізу ефективності використання 

ресурсної бази підприємницьких структур, прогнозування ризиків та аналізу 

результативності підприємницької діяльності. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є закріплення у студентів, які навчаються за 

спеціальністю «Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній 

промисловості», основних теоретичних положень з організації підприємницької 

діяльності в Україні, отримання практичних навичок вирішення актуальних питань, з 
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якими може зіткнутись підприємець у процесі здійснення підприємницької діяльності. 

Ознайомлення з суттю та механізмом інвестування; формування теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для досконалого володіння практикою використання 

інвестиційних інструментів для залучення інвестицій; вироблення вміння оцінювати та 

аналізувати інвестиційні портфелі та проекти, а також інвестиційну політику, що 

проводиться в країні в сфері харчової та переробної промисловості. 

Дисципліна має за мету навчити студентів займатися цивілізованими бізнесом та 

підприємництвом. 

Основне завдання вивчення навчальної дисципліни «Підприємництво та 

інвестиційна діяльність в харчовій та переробній промисловості»: 

Основне завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів з основами 

організації підприємницької діяльності, із сутністю та обґрунтуванням тих кроків, що їх 

повинен зробити майбутній підприємець при започаткуванні власної справи. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

 основні етапи становлення та розвитку відносин бізнесу, його суть, ознаки, 

родові риси; суб’єктів бізнесу та їх інтереси, формули бізнесу та сфери їх використання; 

 основні протиріччя в бізнесі, їх наслідки для економіки та шляхи вирішення; 

 сутність та основні риси цивілізованого бізнесу; 

 сутність економічних, юридичних і соціально-психологічних передумов 

формування в країні цивілізованого бізнесу; 

 сутність підприємництва, його функції, принципи, моделі; форми і види 

підприємницької діяльності та їх характеристику; 

 класифікацію суб’єктів підприємницької діяльності; 

 соціально-економічну роль та значення підприємництва, особливо на 

сучасному етапі розвитку економіки України; 

 основні організаційно-правові форми господарювання суб’єктів 

підприємництва та їх характеристику; порядок їх створення, управління, обсяг прав та 

відповідальності; 

 зміст питань, які потрібно вирішити майбутньому підприємцю в процесі 

започаткування власної справи; порядок розробки комерційної ідеї та вибір виду 

діяльності; характеристику основних правил бізнесу; 

 основні складові інфраструктури сучасного бізнесу, їх сутність та 

призначення; 

 правила ведення цивілізованого бізнесу; 

 загальні положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 

діяльності, її ліцензування, склад та зміст установчих документів; 

 сутність та чинники виникнення ризику в підприємницькій діяльності та їх 

класифікація; 

 механізм розрахунку величини підприємницького ризику та шляхи його 

зменшення тощо; 

 інвестиційний процес на всіх його стадіях;  

 теоретичну та методологічну базу інвестування;  

 форми інвестування;  

 методи обґрунтування доцільності інвестицій, які використовуються у 

світовій практиці;  

 методи планування та прогнозування інвестиційної діяльності;  методи 

фінансування інвестиційних проектів;  

 способи реалізації інвестиційних проектів. 

  

 



вміти:  

 складати установчі документи для реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 здійснювати розробку та реєстрацію знаків для товарів і послуг; 

 розробляти бренди товарних знаків; 

 розробляти комерційну ідею та оцінювати її ефективність; 

 вибирати оптимальне місце розташування майбутнього підприємства; 

 визначати величину капіталу, необхідного для початку підприємницької 

діяльності; 

 розраховувати величину ризику в підприємницькій діяльності тощо; 

 аналізувати ринок інвестицій та інвестиційних товарів;  

 оцінювати інвестиційну політику, що проводиться в країні;  

 оцінити фінансові інвестиції та інвестиційні портфелі;  

 оцінити ефективність інвестиційного проекту в умовах невизначеності;  

 обґрунтувати структуру джерел фінансування проекту. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни  

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: вхідний, поточний, підсумковий – екзамен. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
  

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 

Викладач   /ПІДПИСАНО/ Вікторія ШИШЛЮК 
              підпис 

 

В. о. завідувача кафедри /ПІДПИСАНО/ Юрій НЕУСТРОЄВ 
              підпис 

https://tm.onaft.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://tm.onaft.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://tm.onaft.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://tm.onaft.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://tm.onaft.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%bb%d1%96%d0%bd%d0%b8-%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8/
https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://onaft.edu.ua/download/pubinfo/Regulat-Academic-Integrity.pdf
https://www.onaft.edu.ua/download/pubinfo/provision-educat-process-1.pdf

