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Навчальну програму дисципліни «Організація підприємницької 

діяльності» розроблено на основі освітньо-професійної програми, 
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«Бакалавр», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» та спеціалізації «Менеджмент організацій 

і адміністрування (за видами економічної діяльності)» та відповідних 

нормативних документів. 
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менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, протокол № __ 

від «__» ______ 2017 р. 

 

 

Завідувач кафедри ____________________  О. Ільєнко 

 

 

Навчальну програму обговорено та схвалено на засіданні науково-

методично-редакційної ради ННІЕМ, протокол №___ від «___» __________ 

2017 р. 

Голова НМРР  _____________________________ А.Тофанчук 

 

 

УЗГОДЖЕНО 

Директор ННІЕМ 

_______________ С.Петровська 

«___» __________2017 р 

 

 

Рівень документа – 3б 

Плановий термін між ревізіями – 1 рік 

Контрольний  примірник  
 



 Система менеджменту якості. 
Навчальна програма  

навчальної дисципліни  
"Організація підприємницької діяльності" 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ НП 11.02.03-

01-2017 

Стор. 3 із 7 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Навчальна програма навчальної дисципліни «Організація 

підприємницької діяльності» розроблена на основі «Методичних вказівок до 

розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм 

дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.2015р. №37/роз. 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань 

та вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту 

підприємництва. 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх менеджерів 

системи спеціальних знань у сфері організації та розвитку підприємницької 

діяльності. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни студентами є: 

- оволодіння теоретичними та практичними знаннями  об'єктивних  

закономірностей, умов и процесів підприємницької діяльності; 

- усвідомлення сутності правового регулювання підприємництва в 

сучасних умовах перехідної економіки. 

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- організацію планування виробництва суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

- організацію планування праці та заробітної плати, витрат суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Вміти: 

- розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності; 

- визначати витрати суб’єктів підприємницької діяльності. 

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним 

принципом і складається з двох навчальних модулів, а саме: 

- навчального модуля №1 «Основи підприємницької діяльності», 

- навчального модуля №2 «Управління ресурсами бізнесу», кожен з 

яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 

навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної 

контрольної роботи та аналіз результатів її виконання. 

Окремим третім модулем є курсова робота, яку студент  виконує в  

третьому семестрі. КР є важливою складовою закріплення та поглиблення 

теоретичних та практичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі 

засвоєння навчального матеріалу дисципліни. 

 Навчальна дисципліна «Організація підприємницької діяльності» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Основи наукових досліджень», 

«Цивільне право» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Електронна 

комерція», «Міжнародний бізнес» та інших. 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Модуль №1 «Основи підприємницької діяльності». 

Тема 2.1.1. Менеджмент у підприємницькій діяльності. 

Суть і значення менеджменту. Школи практичного менеджменту. Види 

та функції менеджменту.  

Тема 2.1.2. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин.  

Сутність, функції і форми підприємства. Форми і види підприємств. 

Класифікація підприємств за розмірами. Суб'єкти підприємницької 

діяльності. Особливості підприємництва в окремих галузях. Зовнішнє 

середовище функціонування підприємства.  

Тема 2.1.3. Ресурсне забезпечення підприємства. 

Класифікація ресурсів з позицій процесного підходу. Джерела 

фінансування ресурсів суб'єктів підприємництва. Основні фонди 

підприємства та підвищення ефективності їх використання. Нематеріальні 

ресурси та активи підприємства. 

Тема 2.1.4. Кадрова політика підприємства. 

Персонал підприємства. Склад та структура. Рух персоналу та його 

показники. Основні проблеми у сфері кадрової політики. 

 Тема 2.1.5. Виробничий процес та його організація.  

Принципи організації виробництва. Виробнича структура та 

інфраструктура підприємства. Виробнича програма, її сутність та основні 

поняття. Поняття якості продукції. Показники якості продукції. 

 

2.2. Модуль №2 «Управління ресурсами бізнесу» 

Тема 2.1.1. Планування діяльності підприємства. Бізнес-

планування в підприємницькій діяльності. 

Роль і місце планування в управлінні підприємством. Методи 

планування. Оперативно-календарне планування. Сутність бізнес-планування 

та призначення бізнес-плану. Зміст бізнес-плану. Реалізація бізнес-плану на 

підприємстві. 

Тема 2.2.2. Управління підприємством. 

Поняття і сучасні принципи управління. Функції та методи управління 

підприємством. Організаційні структури управління підприємством. 

Припинення підприємницької діяльності. 

Тема 2.2.3. Витрати виробництва та собівартість продукції. 

Поняття витрат та собівартості продукції. Класифікація витрат і 

структура собівартості. Методи визначення собівартості продукції. Шляхи 

зниження собівартості продукції. 

Тема 2.2.4. Дохід, прибуток та рентабельність підприємства. 

Ризики підприємницької діяльності. 

Економічна сутність доходу підприємства. Сутність прибутку 

підприємства, його види. Рентабельність підприємства. Ризики 
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підприємницької діяльності.  

 

2.2.3.1. Домашнє завдання 

Домашнє завдання (ДЗ) виконується з метою закріплення та 

поглиблення теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у 

засвоєнні навчального матеріалу.  

Домашнє завдання виконується на основі навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модулю 

№1 "Основи підприємницької діяльності " та модулю №2 "Управління 

ресурсами бізнесу" 

Конкретна мета завдання полягає у вивченні та засвоєнні теоретичних 

знань та практичних підходів у діяльності підприємств. 

Час, потрібний для виконання домашнього завдання – до 3 годин 

самостійної роботи.  

 

2.3. Модуль №3 «Курсова робота» 

У третьому семестрі студенти виконують курсову роботу (КР) з метою 

закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань та вмінь, 

набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в 

галузі, які використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних 

дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою 

освітою. 

Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в студентських 

конференціях,  виконання дипломної роботи  майбутнього фахівця в галузі 

підприємницької діяльності. 

Конкретна мета КР полягає в оволодінні системою знань у сфері 

управління розвитком підприємства на міжнародних ринках відповідно до 

поставлених цілей і прийнятої стратегії. При цьому завдання різняться між 

собою варіантами. 

Для успішного виконання КР студент повинен знати організацію 

планування виробництва суб’єктів підприємницької діяльності. Вміти 

розраховувати головні показники виробничо-господарської діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в 

індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій. 

Час, потрібний для виконання КР,  – до 30 годин самостійної роботи. 
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посіб./ Л.І.Донець, Н.Г.Романенко  – Київ: ЦНЛ, 2006. – 317 с.  
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http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=153566&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=153566&lang=uk-UA
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 (Ф 03.02–01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 

прим. 

Куди  

передано (підрозділ) 

Дата  

видачі 
Прізвище, ім’я та по батькові отримувача 

Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

 (Ф 03.02–02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
№  

з/п 
Прізвище, ім’я  та по батькові Підпис ознайомленої особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 
 № пор. Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо адекватності 

     

     

     

     

     

     

     

(Ф 03.0203) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

Номер 
Номер/сторінки (пункт) Підпис особи, що внесла 

зміну 

Дата внесення 

зміни 

Дата введення 

зміни зміненого заміненого нового анульованого 

        

        

        

        

        

        

        

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 
 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 

 


