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В процесі вивчення даної дисципліни у студентів формуються системи базових 

знань із організації, функціонування та правового регулювання підприємницької 

діяльності в будівельній галузі, а відтак підприємницьке мислення. 

Наприклад: вивчення етапів створення власної справи та процедури державної 

реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. 

В процесі викладання дисципліни застосовуються ділові ігри, ситуаційні вправи, 

обговорення дискусійних питань в підприємницькій сфері. Студенти самостійно або 

в групах виробляють власні підприємницькі рішення, здійснюють їх оцінку, 

готовлять презентації з обґрунтуванням запропонованих варіантів підприємницької 

діяльності. 

 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: «Правознавство», «Мікроекономіка», 

«Макроекономіка», «Економіка підприємства». 

mailto:tetulkina@ogasa.org.ua


Програмні результати навчання: 

знати: 

– вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної і правової держави; 

– сутність підприємництва; основи виникнення і розвитку підприємництва; 

– механізм втілення підприємницької ідеї; технологію заснування власної справи; 

– організацію бізнесу; рушійні сили, умови та принципи підприємницької діяльності; закони 

– функціонування ринку і поведінки товаровиробників; сутність, форми та методи 
конкурентної боротьби; сутність і структуру економічної власності; 

– державне регулювання підприємництва. 

 
вміти: 

– використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння 
критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях; 

– застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних 
практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності; 

– працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати 
професійних цілей; 

– демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної діяльності та брати 
відповідальність за результати; 

– демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі етичних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства; 

– демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності для подальшого використання на практиці; 

– визначати та класифікувати фактори середовища підприємництва; 

– проводити аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність; 

– складати установчі документи підприємства; 

– проводити державну реєстрацію підприємства. 

 
володіти: 

– необхідними знаннями та якостями для заснування власної справи; 

– вмінням обирати доцільний відносно середовища та власної спроможності вид 
підприємницької діяльності; 

– правовою складовою заснування, існування та ліквідації підприємства. 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№п/ 

п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи 

чні 
лаборат 

орні 
самост 

ійна 

Розділ 1. Засади підприємницької діяльності в будівництві 

1.1 Тема 1. Підприємництво як вид господарювання 4 2  8 

1.2 Тема 2. Суб’єкти, об’єкти та державне регулювання 
підприємництва 

4 4  8 

1.3 Тема 3. Галузі та види господарської діяльності: 
3.1. Види господарської діяльності та їх класифікація. 

3.2. Підприємницька діяльність в будівництві. 

3.3. Торговельне підприємництво. 
3.4. Підприємницька діяльність біржових структур. 

8 4  10 

1.4 Тема 4. Види підприємств та організаційно-правові 
форми підприємництва 

4 4  10 

1.5 Тема 5. Підприємницьке середовище 4 2  8 

1.6 Тема 6. Організація підприємства 4 4  10 

1.7 Тема 7. Форми взаємодії та співробітництва суб’єктів 
підприємницької діяльності 

4 4  10 

 Всього 32 24  64 

 

Презентації лекції, завдання для практичних занять та тести для тренування розміщені у 

навчальної платформі Moodle http://91.194.79.100/moodle/course/view.php?id=25 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною 

дисципліною «Організація підприємницької діяльності в будівництві» складає 60 балів і 

може бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 
 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максималь 

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Поточний контроль знань:  36 60 

в т.ч.: - контрольна робота 1 12 20 

- усне опитування або письмовий експрес- 

контроль на практичних заняттях та лекціях; 
кожне 

заняття 

 

 

 

24 

 

 

 

40 

- виступ (доповідь) студентів при обговоренні 
питань на практичних заняттях; 

1 

- тестування; 2 

- участь у конференціях; 1 

- підготовка та видання наукових публікацій 
(тези, статті) 

1 

Підсумковий (семестровий) контроль знань - іспит 1 24 40 

Разом  60 100 
 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи. 
Зміст контрольної роботи пов’язаний із закріпленням теоретичних та практичних питань 

програми дисципліни «Організація підприємницької діяльності в будівництві». У 

відповідності до варіанту контрольної роботи студенти розкривають 2 теоретичних 



питання курсу та моделюється ситуація, за якою студент виступає в ролі засновника 

підприємства. Завдання потребує виконання всіх необхідних етапів створення власної 

справи, визначення необхідної величини та шляхів формування початкового капіталу. 

Робота виконується у вигляді пояснювальної записки (формат А-4). 

 

При викладанні дисципліни використовується курс дистанційного навчання, розміщений 

на платформі Moodle Навчально-наукового інституту бізнесу та інформаційних технологій 

ОДАБА. Там оперативно розміщуються всі методичні і додаткові матеріали, пояснення 

лектора, презентації, завдання та тести. Два рази за семестр проводяться експрес контроль 

знань – стандартизовані тести (20 тестових питань), наприклад: 
1. Який законодавчий документ дає визначення підприємництву: 

a) Конституція України; 

b) Господарський кодекс України 

c) Податковий Кодекс України 

d) Бюджет України. 
2. Господарське  товариство,  статутний  капітал  якого  поділений  на певну кількість часток однакової 

номінальної вартості: 

a) повне товариство 

b) командитне товариство 

c) акціонерне товариство 

d) товариство з обмеженою відповідальністю. 
 

Підсумковий контроль знань студентів проводиться у вигляді іспиту, який передбачає 

відповідь на 2 теоретичних питання екзаменаційного білету та вирішення однієї практичної 

задачі по тематиці навчальної дисципліни. 
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