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Плани семінарських та практичних занять 



 

Семінарські та практичні заняття – це організаційна форма 

навчального заняття, на якому викладач організує обговорення  із студентами 

питання з тем, визначених робочою навчальною програмою. 

Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, обговорення 

ситуаційних питань, дискусій з проблемних питань тощо. Основна мета 

семінарського заняття – розширення, поглиблення й закріплення теоретичних 

знань і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, розвиток вмінь і навичок усного мовлення, узагальнення 

літературних джерел та наукового мислення.   

Практичні заняття передбачають закріплення знань, одержаних на 

лекціях та в ході самостійного опанування проблемних питань курсу. Їх 

метою є формування навичок роботи із статистичним матеріалом, вмінь 

розраховувати економічні показники, формулювати аналітичні висновки та 

обґрунтовувати конкретні рекомендації суб’єктам підприємницької 

діяльності. 

 

Змістовий модуль 1. Економічна природа, зовнішні умови, основні 

моделі та ресурсне забезпечення підприємницької діяльності 

 

Семінарське заняття 1. 

ВСТУП. Предмет, мета та завдання курсу «Економіка підприємництва» 

ТЕМА 1.  Економічна природа підприємництва  

1. Підприємництво як соціально-особистісна, організаційно-

управлінська та економічна діяльність. 

2. Природа підприємницького доходу та ризик як ключовий аспект 

підприємництва. 

3. Інноваційність підприємницької діяльності.   

Література [1; 10; 12; 13] 

 

Семінарське заняття 2. 

ТЕМА 2. Суб’єкти підприємництва як економічні системи  

1. Зовнішнє середовище функціонування суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

2. Ринкові механізми регулювання. 

3. Державне регулювання підприємницької діяльності. 

4. Внутрішнє середовище суб’єктів підприємництва. 

5. Підприємницький тип відтворення. 

Література [2; 5; 6; 11; 15] 

 

Семінарське заняття 3. 

 ТЕМА 3. Види та форми підприємницької діяльності  

        1. Види підприємницької діяльності. 

2. Організаційно-правові форми підприємництва. 

3. Організаційно-економічні форми підприємництва. 



4. Особливості малого бізнесу. 

5. Підприємства як форма підприємницької діяльності. 

6. Мережеві форми організації підприємництва.    

 Література [1; 3; 4; 8; 10] 

 

Семінарське заняття 4. 

ТЕМА 4. Створення та організація діяльності суб’єктів підприємництва 

1. Реєстрація та ліцензування підприємницької діяльності. 

2. Організація діяльності суб’єктів підприємництва. 

3. Організаційна структура.  

Література [1; 6; 10; 11] 

 

Практичні заняття 1-3. 

ТЕМА 5.  Ресурси підприємницької діяльності 

1. Необоротні активи та джерела їх формування. Ефективність залучення 

та використання. 

2. Оборотні активи та джерела їх формування. Ефективність залучення 

та використання. 

3. Трудові ресурси суб’єктів підприємництва. Ефективність залучення та 

використання. 

Література [11; 14-16] 

 

Практичні заняття 4-7. 

ТЕМА 6. Результати підприємницької діяльності  

1. Виробництво та реалізація продукції, товарів й послуг. Доходи 

суб’єктів підприємництва. 

2. Витрати суб’єктів підприємництва. 

3. Прибуток та рентабельність підприємницької діяльності. 

4. Фактори, що визначають результати підприємницької діяльності.   

Література [11; 13-16] 

 

 

Змістовий модуль 2. Функціональне забезпечення (організація, 

планування) та ефективність підприємницької діяльності 

 

Семінарське заняття 5. 

ТЕМА 7. Підприємництво як процес 

7.1. Стадії підприємницького процесу. 

7.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкту 

підприємництва. 

7.3. Визначення підприємницької ідеї та цілей діяльності суб’єкту 

підприємництва. 

Література [10; 13; 14] 

 



Практичні заняття 8-10. 

        ТЕМА 8. Бізнес-планування – інструмент підприємництва 6 

1. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкту 

підприємництва. 

2. Розробка бізнес-плану. 

3. Розробка бізнес-плану. 

Література [9; 13; 17; 18] 

 

Практичні заняття 11-13. 

ТЕМА 9. Інвестиції як джерело розвитку суб’єктів підприємницької 

діяльності 

1. Визначення потреби у інвестиціях. 

2. Джерела залучення інвестиційних ресурсів.  

3. Оцінка ефективності інвестиційної та інноваційної діяльності. 

Література [7; 13; 18; 19] 

 

Практичні заняття 14-15. 

ТЕМА 10.  Ризики підприємницької діяльності та засоби їх зменшення  

1. Оцінка економічних ризиків. 

2. Визначення факторів й засобів запобігання ризиків. 

Література [10-14] 

 

Практичні заняття 15-16. 

ТЕМА 11. Процедура банкрутства суб’єктів підприємництва  

1. Оцінка кризового стану суб’єкта підприємництва. 

2. Обґрунтування шляхів попередження банкрутства. 

Література [1; 2; 13-17] 
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