
 

 

1.Код:ВВ.1.23 

2.Назва: МАЛЕ ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО 

3.Тип (обов'язковий / вибірковий): вибірковий 

4.Цикл (короткий, перший, другий /третій): другий 

5.Рік навчання, коли пропонується цей компонент: четвертий 

6.Семестр/триместр, коли забезпечується компонент: 8 семестр 

7.Кількість встановлених кредитів ЄКТС:4 

8.Прізвище лектора:  доцент Кравченко А.В. 

9.Результати навчання: знати: теоретичні та організаційні основи підприємництва; методи 

та прийоми розрахунку економічних показників за результатами діяльності;  порядок 

ліцензування окремих видів господарської діяльності;  права та обов’язки суб’єктів 

підприємництва;  види організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності; 

системи оподаткування та їх вплив на економічні результати діяльності; основи договірної 

роботи в бізнесі;  методи виявлення ризиків та засоби страхування;  аналізувати форми 

здійснення підприємництва, податкові зобов'язання, особливості здійснення підприємницької 

діяльності в різних сферах; вміти: вибирати способи, методи, прийоми, алгоритми, засоби, 

моделі для вирішення завдань зі створення підприємства; здійснювати розрахунок 

економічних показників діяльності підприємства;  оцінювати ризики у підприємницькій 

діяльності; розробляти бізнес-плани створення або розвитку підприємства; приймати рішення 

щодо створення чи припинення діяльності;  володіти методиками нарахування 

податків;  розраховувати техніко-економічні показники;  аналізувати нормативно-правові 

документи, з питань регулювання підприємництва; компетентності:  здатність до 

обґрунтування вибору методів та прийомів здійснення підприємницької діяльності;  здатність 

користуватися нормативно-правовим забезпеченням в сфері підприємництва;  здатність до 

вибору виду діяльності залежно від наявності обмежень щодо його здійснення;  здатність до 

організації та оформлення ділових відносин через систему договорів;  здатність до розробки 

бізнес-планів;  здатність до  оцінки ризиків та можливих шляхів їх уникнення. 

   10.Форми запровадження (аудиторне/ дистанційне навчання): аудиторне, дистанційне 

   11.Зміст курсу: Модуль1 Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємницької 

діяльності Тема 1. Сутність підприємництва  та передумови  його виникнення . Тема 2. 

Види  та моделі бізнесу.  Тема 2. Правове поле підприємницької діяльності. Тема 3. Державне 

регулювання підприємництва в Україні. Тема 4. Види та сфери підприємницької діяльност. 

Тема 5. Підприємство в ринкових умовах Форми організації підприємницької діяльності та 

організаційні одиниці бізнесу.  Тема 6. Організаційні форми підприємництва. Тема 7. Мале 

підприємництво  та проблеми його  розвитку в Україні в умовах перехідної економіки.  Тема 

8. Поняття малого підприємництва та його  функції. Тема 9. Переваги та недоліки малого 

підприємництва. Тема 10. Бізнес – планування підприємницької діяльності.  Змістовний 

модуль 2. Прикладні аспекти здійснення підприємницької діяльності Тема 11. Ліцензування 

підприємницької діяльності.  Тема 12. Партнерські відносини в бізнесі.  Тема 13. Ризики та 

страхування у підприємницькій діяльності.  Тема 14. Економічні аспекти 

підприємництва.  Тема 15. Оподаткування підприємницької діяльності 

    12.Рекомендоване або обов'язкове  вивчення й інші навчальні ресурси/ засоби: стійкі знання 

в сфері управління матеріальними потоками і супутніми їм інформаційними, фінансовими 

потоками, їх оптимізації на макро- та мікрорівні. 



1.Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб. пос / А.П. Дурович. - Мн.: Новое знание, 2009. 2. 

2.Волошина С.В. Підприємництво та бізнес-культура: навч. посіб. / С.В. Волошина, Г.І. 

Матукова, Л.В. Качагіна та ін. - Сімферополь: ДІАЙПІ, 2012. – 368 с- 496. 

   13.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

лекції, практичні заняття, консультування, робота в науково-дослідній групі, самостійна 

робота. 

  14.Форми та критерії оцінювання: 

Поточний контроль та оцінювання виконання завдань на практичних заняттях, 

оцінювання  контрольних модульних робіт, виконання творчих індивідуальних завдань. 

Підсумковий контроль, екзамен  у УШ семестрі. Шкала оцінювання: національна та ECTS. 

15.Мова викладання: українська 

 Накопичення балів протягом семестру 

 

№ 

 

п

/

п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

дидактичну 

одиницю 

Кількість 

лекцій, 

практичних 

робіт тощо 

Загальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

   

1 

Виконання   практичних 

робіт 

10 6 60 

2 Модульна  контрольна 

робота 

15 2 30 

3 Творча робота/реферат 10 1 10 

Результати поточного 

контролю 

^льтати поточного контро/ 

  100 

Залік   100 

Загальна кількість балів   100 

Підсумкова оцінка   100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS. Критерії оцінювання. 

 

Сума балів за 
всі види  

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  

Оцінка за національною шкалою  

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики  

для заліку  

90 – 100  А  відмінно      

  

зараховано  

80-89  В  
добре   

70-79  С  

65-69  D  задовільно   



60-64  Е   

35-59  FX  

незадовільно з  

можливістю  

повторного складання  

не зараховано з  

можливістю повторного 

складання  

0-34  F  

незадовільно з  

обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни  

не зараховано з  

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни  

15.Мова викладання: українська 

 


