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1. ВСТУП 

Робоча навчальна програма дисципліни розроблена на основі навчальної 

програми дисципліни «Організація підприємницької діяльності» та 

«Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої 

навчальної програм дисциплін», введених в дію розпорядженням від 16.06.15 

№37/роз. 

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої 

навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх 

видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань 

та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, 

модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за 

багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.  

  РСО передбачає використання модульних рейтингових оцінок (поточної, 

контрольної, підсумкової), а також екзаменаційної або залікової, підсумкової 

семестрової та підсумкової рейтингових оцінок. 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

пор. 

 

Назва теми 

Обсяг навчальних занять  

(год.) 

Усього Лекції 
Практичні 

заняття 
СРС 

3 семестр 

Модуль №1 «Основи підприємницької діяльності» 

1.1 Менеджмент у підприємницькій діяльності. 6 2 1 3 

1.2 Підприємство як суб'єкт ринкових відносин. 8 4 1 3 

1.3 Ресурсне забезпечення підприємства. 8 4 1 3 

1.4 Кадрова політика підприємства. 8 4 1 3 

1.5 Виробничий процес та його організація. 9 4 2 3 

1.6 Модульна контрольна робота № 1 7  2 5 

Усього за модулем №1 46 18 8 20 

Модуль №2 «Управління ресурсами бізнесу» 

2.1 Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування в 

підприємницькій діяльності. 
11 4 2 5 

2.2 Управління підприємством. 8 4 1 3 

2.3 Витрати виробництва та собівартість продукції. 9 4 2 3 

2.4 Дохід, прибуток та рентабельність підприєм-ства. Ризики 

підприємницької діяльності. 
9 4 2 3 

2.5 Модульна контрольна робота № 2 7  2 5 

Усього за модулем №2 44 16 9 19 

Модуль №3 «Курсова робота» 

3.1 Виконання та захист курсової роботи 30   30 

Усього за модулем № 3 30   30 

Усього за навчальною дисципліною 120 34 17 69 
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2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять 

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Лекції СРС 

3 семестр 

Модуль №1 «Основи підприємницької діяльності» 

1.1 Менеджмент у підприємницькій діяльності. 2 2 

1.2 Підприємство як суб'єкт ринкових відносин. 4 2 

1.3 Ресурсне забезпечення підприємства. 4 2 

1.4 Кадрова політика підприємства. 4 2 

1.5 Виробничий процес та його організація. 4 2 

Усього за модулем №1 18 10 

Модуль №2 «Управління ресурсами бізнесу» 

2.1 Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування в  

підприємницькій діяльності. 
4 3 

2.2 Управління підприємством. 4 2 

2.3 Витрати виробництва та собівартість продукції. 4 2 

2.4 Дохід, прибуток та рентабельність підприємства. Ризики  

підприємницької діяльності. 
4 2 

Усього за модулем №2 16 9 

Усього за 3 семестр 34 19 

Усього за навчальною дисципліною 34 19 

 

 2.2.2. Практичні заняття, їх тематика та обсяг 

№ 

пор. 
Назва теми 

Обсяг навчальних  

занять (год.) 

Практич. СРС 

3 семестр 

Модуль №1 «Основи підприємницької діяльності» 

1.1 Менеджмент у підприємницькій діяльності. 1 1 

1.2 Підприємство як суб'єкт ринкових відносин. 1 1 

1.3 Ресурсне забезпечення підприємства. 1 1 

1.4 Кадрова політика підприємства. 1 1 

1.5 Виробничий процес та його організація. 2 1 

1.6 Модульний контроль №1 2 5 

Усього за модулем №1 8 10 

Модуль №2 «Управління ресурсами бізнесу» 

2.1 Планування діяльності підприємства. Бізнес-планування в  

підприємницькій діяльності. 
2 2 

2.2 Управління підприємством. 1 1 

2.3 Витрати виробництва та собівартість продукції. 2 1 

2.4 Дохід, прибуток та рентабельність підприємства. Ризики  

підприємницької діяльності. 
2 1 

2.5 Модульний контроль №2 2 5 

Усього за модулем №2 9 10 

Усього за 3 семестр 17 20 

Усього за навчальною дисципліною 17 20 
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2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг  

№ 

пор. 
Зміст самостійної роботи студента 

Обсяг 

СРС, 

годин 

3 семестр 

1. Опрацювання лекційного матеріалу  19 

2. Підготовка до практичних занять першого модулю 5 

3. Підготовка до модульної контрольної роботи № 1 5 

4. Підготовка до практичних занять другого модулю 5 

 Підготовка до модульної контрольної роботи № 2 5 

4. Виконання та захист курсової роботи 30 

Усього за 3 семестр 69 

Усього за навчальною дисципліною 69 

 

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. 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 

підприємницької діяльності, 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  

управління. 

Конкретна мета КР полягає у формуванні у майбутніх менеджерів системи 

спеціальних знань у сфері організації та розвитку підприємницької діяльності, 

набутті умінь аналізу та планування підприємницької діяльності  в ринкових 

умовах, прийнятті раціональних управлінських рішень з менеджменту 

підприємництва.  

Для успішного виконання КР студент повинен знати методи підготовки 

фінансових рішень та оцінки інвестиційних пропозицій. Вміти розраховувати 

головні показники виробничо-господарської діяльності суб’єктів 
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підприємницької діяльності, та підготувати бізнес-план інвестиційної 

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. 

 

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

 
3.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
Основні рекомендовані джерела 

3.1.1. Захарчин Г. М. Основи підприємництва: Навч. посіб./ Г.Захарчин  –

 Київ: Знання, 2008. – 438с.  

3.1.2. Кучеренко В.Р., Доброва Н.В., Квач Я.П., Осипова М.М. Основи  

бізнесу. Практичний курс: Навч.посіб. / В.Р.Кучеренко, Н.В.Доброва, Я.П.Квач, 

М.М.Осипова – К.: ЦУЛ, 2010. – 176 с. 

3.1.3. Чоботар С.І., Фомішіна В.М., Мочерний С.В., Ларіна Я.С. Основи 

бізнесу: Навч. посіб./С.І.Чоботар, В.М.Фомішіна, С.В.Мочерний, Я.С.Ларіна – 

К.: Академія, 2009. – 384 с. 

 

 Додаткові рекомендовані джерела 

3.1.4. Голубева Т.М. Основы предпринимательской 

деятельности./Т.М.Голубева – М.: Форум, 2010. – 272 с. 

3.1.5. Донець Л.І., Романенко Н.Г. Основи підприємництва: Навч. посіб./ 

Л.І.Донець, Н.Г.Романенко  – Київ: ЦНЛ, 2006. – 317 с.  

3.1.6. Рубин Ю.Б. Курс профессионального предпринимательства. Ч.1. / 

Ю.Б.Рубин – М.: Маркет ДС, 2010. – 400 с. 

 

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, 

методичних матеріалів до технічних засобів навчання 
№ 

пор. 
Назва 

Шифр тем за тематичним 

планом 
Кількість 

1. Слайди, плакати 1.1-1.5, 2.1-2.4 електронна версія 

2. 
Методичні рекомендації до виконання 

курсової роботи 
3.1 електронна версія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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4. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ 
СТУДЕНТОМ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

 
4.1. Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 4.1. 
Таблиця 4.1 

3 семестр  

Модуль №1 Модуль №2 
Модуль 

№3 

Мах 
кількість 

балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

Вид 
навчальної роботи 

Мах 
кіл-ть 
балів 

 
 

Відповіді 

на практичних заняттях  

(4 б.*2 зан.) 

8 

(сумарна) 

Відповіді  

на практичних заняттях 

(4 б.*2 зан.) 

8 

(сумарна) 
 

 

Виконання експрес-
завдань (4 б. .*2 зан.) 

8 

(сумарна) 

Виконання експрес-
завдань (4 б.*2 зан.) 

8 

(сумарна) 
 

 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №1 студент 

має набрати не менше 8 балів 

Для допуску до виконання модульної 

контрольної роботи №2 студент 

має набрати не менше 8 балів 
 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи №1 
12 

Виконання модульної 

контрольної роботи №2 
12  

 

 

Усього за модулем №1 

 

36 Усього за модулем №2 36  
 

Виконання та захист курсової роботи 16  

Семестровий екзамен  12 

Усього за 3 семестр  100 

 

3 семестр 

Модуль №3 Мах 
кількість 

балів Вид навчальної роботи 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 
 

Виконання та захист курсової роботи 100 

 

4.2. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної роботи  

в балах оцінкам за національною шкалою 

Рейтингова оцінка в балах Оцінка 
за національною 

шкалою 
Відповіді на практичних 

заняттях 
Відповіді на тестові 

завдання 
Виконання модульної  

Контрольної роботи №1, №2 

3 3 13-14 Відмінно 

2,5 2,5 11-12 Добре 

2 2 9-10 Задовільно 

Менше 2 Менше 2 Менше 9 Незадовільно 
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4.3. Сума рейтингових оцінок, отриманих студентом за окремі види 

виконаної навчальної роботи, становить поточну модульну рейтингову оцінку, 

яка заноситься до відомості модульного контролю.  

4.4. Сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок 

становить підсумкову модульну рейтингову оцінку (табл.4.3), яка  в балах та за 

національною шкалою заноситься до відомості модульного контролю. 

Таблиця 4.3 

Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок  

в балах оцінкам за національною шкалою 
 

Модуль №1 

 

Модуль №2 

Оцінка за 
національною 

шкалою 

40-44 40-44 Відмінно 

33-39 33-39 Добре 

27-32 27-32 Задовільно 

менше 27 менше 27 Незадовільно 

4.5. Підсумкова модульна  рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до відомості модульного контролю. 

4.6. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить 

підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в 

оцінку за національною шкалою (табл. 4.4) 

 

Таблиця 4.4  Таблиця 4.5 

Відповідність підсумкової семестрової 

модульної рейтингової оцінки в балах 

оцінкам за національною шкалою 

 Відповідність екзаменаційної 

рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою 

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою  
Оцінка в 

балах 
Оцінка за національною шкалою 

79-88 Відмінно  11-12 Відмінно 

66-78 Добре  9-10 Добре 

53-65 Задовільно  7-8 Задовільно 

менше 53 Незадовільно  менше 7 Незадовільно 

 

4.7. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної  

рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову 

оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS (табл. 4.6). 

Таблиця 4.6 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах  

оцінці за національною шкалою та шкалою ЕСТS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 
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82-89 

Добре 

В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-66 Е 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 
Незадовільно 

FХ 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F 
Незадовільно 

(з обов'язковим повторним курсом) 

4.8. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента. 

4.9. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової 

книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 

4.10. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом  за 

результатами виконання та захисту курсової роботи, крім  відомості 

модульного контролю,  заноситься також до навчальної картки, залікової 

книжки  та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.  

4.11. Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни дорівнює підсумковій 

семестровій рейтинговій оцінці.  

Зазначена підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни заноситься до Додатку 

до диплома. 
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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     

 

 


