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1 Коротка анотація дисципліни 
 Ринкове середовище спонукає підприємства до активності, спрямованої 

на отримання прибутку та максимізацію, тобто досягнення головної мети 

підприємницької діяльності. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Організація діяльності підприємства пов’язана з необхідністю 

налагодження партнерських зв’язків в усіх сферах діяльності, 

плануванням, управлінням, використанням грошових коштів та інших 

ресурсів, забезпеченням безпеки бізнесу, комунікаційними та іншими 

процесами. Оволодінню необхідними знаннями в цій галузі мають 

сприяти практичні заняття з дисципліни «Організація підприємницької 

діяльності», які, разом з теоретичною підготовкою, сформують у студента 

цілісну структуровану систему знань та навичок в сфері організації та 

управління власним бізнесом. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

менеджерів системи спеціальних знань у сфері організації та розвитку 

підприємницької діяльності, набуття умінь аналізу та планування 

підприємницької діяльності  в ринкових умовах, прийняття раціональних 

управлінських рішень з менеджменту підприємництва. 

  

4 Результати навчання 
 ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.  

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації в процесі прийняття управлінських рішень. 

ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій. 

  



 

5 Кредити ECTS 
 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 год / 3 кредити ECTS. 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Економічна сутність підприємницької 

діяльності 
3 1 18 

Тема 2. Правова основа підприємництва та 

податкова система підприємства 
3 1 6 

Тема 3. Організаційні аспекти ведення 

бізнесу 
2 1 6 

Тема 4. Формування підприємницького 

капіталу 
2 1 6 

Тема 5. Планування виробничо-

господарської діяльності суб’єктів 

підприємництва 

2 1 8 

Тема 6. Маржинальний аналіз діяльності 

підприємства 
2 2 8 

Тема 7. Планування технічного розвитку та 

підвищення ефективності виробництва 

підприємства 

2 1 9 

Тема 8. Планування персоналу підприємства 2 1 8 

Тема 9. Планування доходів, витрат та 

собівартості продукції підприємства 
4 1 9 

Тема 10. Інвестиційна політика підприємства 2 2 5 

Тема 11. Бізнес-план підприємства та оцінка 

конкурентоспроможності підприємства 
4 2 12 

Тема 12. Антикризове управління 

підприємством та етика підприємництва та 

соціальна відповідальність у бізнесі 

4 2 5 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Встановлення властивостей та мети підприємницької діяльності на конкретному 

прикладі. 

За розкладом 

Визначення стратегії ділової активності трастової компанії. За розкладом 

Обґрунтування доцільності розвитку форм спільного підприємництва. За розкладом 

Підготовка засновницьких документів фірми. За розкладом 

Складання бізнес-плану підприємницької діяльності фірми. За розкладом 

Визначення чинників підприємницького успіху та обґрунтування управлінських 

рішень, необхідних для їх досягнення. 

За розкладом 

 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

Оцінка форм та методів державного сприяння підприємницькій діяльності на 

регіональному рівні. 

За розкладом 

Визначення джерела фінансової підтримки підприємницької діяльності. За розкладом 

Складання соціально-психологічного портрета вітчизняного підприємця. За розкладом 

Визначення порядку використання підприємцями своїх прав та обов'язків. За розкладом 



 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / професійної 

підготовки / вільного вибору 

Один 

семестр 

6 

семестр 

Так 3й курс або 

1й 

прискорений 

Цикл професійної підготовки 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 1С, MS Word, MS Excel, MS Project 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни здійснюється в балах відповідно до табл.11.1. Виконані види 

навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він отримав за них позитивну 

рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру у 

наступних формах: усного опитування студентів на практичних заняттях та 

оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної дисципліни  

 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 

Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 Змістовний розділ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т12 – теми занять 

 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент допускається 

до підсумкового контролю за умови виконання вимог навчальної програми та 

у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі іспиту. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на іспиті складає 40 балів 

(див. табл. 11.2). 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з навчальної 

дисципліни 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 



 
Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково враховуються 

допущені недоліки та помилки, якими вважаються: неохайне оформлення 

роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання 

олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 бали); неточності в назвах окремих 

економічних категорій та понять (мінус 4 бали). 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в діапазоні 

від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента на екзамені 

оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за результатами 

іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться 

на іспит. Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою 

ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

   

12 Політика дисципліни 
 Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог, які викладач 

пред'являє до студента при вивченні дисципліни "Організація підприємницької 

діяльності" та ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Вимогою для 

студентів є активна участь, виконання необхідного мінімуму навчальної 

роботи. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 Під час зайнять є неприпустимим пропусків без поважної  причини, запізнень.  



 
При наявності пропущених більше 50% зайнять студент не буде допущений до 

підсумкового контролю знань. 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 1. При виконанні завдання пізніше терміну здачі на тиждень при наявності 

поважної причини, підсумковий бал за завдання знижується на 10% від 

отриманої оцінки. 

2. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

3. Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з Кодексом 

академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного європейського 

університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Остапчук А.Д. Організація підприємницької діяльності/ А.Д.Остапчук, 

А.А.Гребеннікова: Навч.-метод. посібник. – К.: «ЦП «Компринт», 2016. – 102 

c. 

2. Остапчук А.Д. Організація підприємницької діяльності/ А.Д.Остапчук, 

А.А.Гребеннікова: Навч.-метод. Посібник (Практикум). – К.: «ЦП «Компринт», 

2017. – 177 с. 

3. Організація виробництва: підручник / А І.Яковлєв [та ін.]; ред.: 

А.І.Яковлєв, С.П.Сударкіна, М.І.Ларка ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. інт". 

– Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 436 с. 

4. Герасимчук В.Г. Економіка та організація виробництва: підруч. / 

В.Г.Герасимчук., А.Е.Розенплентер. – К.: Знання, 2007. – 678 с.  

5. Прохорова В.В. Організація виробництва: навч. посібник / 

В.В.Прохорова, О. Ю. Давидова. – Х. : Вид-во Іванченка І.С., 2018. – 275 с.  

  

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Відповідальність – це усвідомлення того, що для досягнення успіху ви самі маєте 

визначити свої пріоритети, розподілити час і ресурси. 

Шукайте оптимальний  розв’язок завдання. 

Будьте вимогливими до себе. 

 


