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Психолого-природничий факультет  

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи 

 

Назва дисципліни Менеджмент підприємницької діяльності 

Загальна кількість кредитів та кількість годин 

для вивчення дисципліни 
3 кредити / 90 год. 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (і) Савченко Ольга Ростиславівна 

Профайл викладача (ів) на сайті кафедри, в 

соцмережі 

https://cutt.ly/SQZxm1u 

Е-mаіl викладача olha.savchenko@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент дисципліни в 

CMS Moodle (за наявності) або на іншому 

ресурсі 

 

Мова викладання українська 

Консультації За графіком   

 

ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою вивчення дисципліни «Менеджмент підприємницької діяльності» є: набуття  

фундаментальних знань з фаху та оволодіння практичними навичками використання 

сучасного управлінського інструментарію в процесі досягнення поставлених цілей і завдань 

підприємницької діяльності організації.  

Основні завдання, які повинні бути розв’язані у процесі викладення дисципліни: 

 узагальнення теоретичних засад менеджменту підприємницької діяльності, 

розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюцій; 

 формування уявлення про специфіку менеджменту підприємницької діяльності у 

сучасному змінному діловому просторі; 

 набуття навичок аналізу, розробки, реалізації, мотивації, організації, контролю у 

різних аспектах підприємницької діяльності організації; 

 здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

підприємницької діяльності; 

 формування базових вмінь оцінки ефективності застосування менеджменту 

підприємницької діяльності у різних практичних ситуаціях, ін. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент підприємницької 

діяльності» здобувач вищої освіти другого (магістерського) рівня повинен набути наступні  

загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

спеціальні (фахові) компетентності: 

СК03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя й ефективного 

самоменджементу. 

СК07. Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість. 

СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком.  

СК11. Здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях і критичних умовах. 

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент підприємницької 

діяльності» здобувачем вищої освіти першого другого (магістерського) рівня мають бути 

набуті наступні програмні результати навчання:  

https://cutt.ly/SQZxm1u
mailto:oleksandr.deineha@rshu.edu.ua
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ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПРН15. Вміти формувати ефективну систему трудових відносин, управляти 

персоналом відповідно до діючого законодавства та етики ділового спілкування, створювати 

умови для розвитку персоналу навчального закладу. 

 

ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Менеджмент підприємницької 

діяльності» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал 

таких дисциплін як «Методологія та організація наукових досліджень», «Психологія 

управління», «Кадровий менеджмент», «Теорія та менеджмент організації», 

«Комунікативний менеджмент». 

Мотивація здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом вирішення практичних 

кейсів, які демонструють необхідність вивчення дисципліни «Менеджмент підприємницької 

діяльності». 

Спільна (групова) діяльність забезпечується шляхом спільної роботи здобувачів вищої 

освіти над вирішенням кейсів та ситуаційних завдань, пов’язаних із проблемними 

моментами підприємницької діяльності організацій. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом самостійного 

ознайомлення ними із чинним вітчизняним та міжнародних законодавством підприємницької 

діяльності організацій; самостійною підготовкою доповідей та презентацій, що висвітлюють 

проблемні моменти підприємницької діяльності; проведенням наукових досліджень у сфері 

підприємницької діяльності із подальшою підготовкою тез доповідей на наукові конференції. 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ 

Змістовий модуль 1. Прикладні аспекти менеджменту підприємницької діяльності 

Тема 1. Теоретичні аспекти менеджменту підприємницької діяльності 

Тема 2. Системна модель менеджменту підприємницької діяльності 

Тема 3. Функціональні механізми менеджменту підприємницької діяльності 

Тема 4. Підприємницька діяльність та особливості її управління  

Тема 5. Ділові комунікації менеджменту підприємницької діяльності 

 

Змістовний модуль 2. Складові менеджменту підприємницької діяльності 

Тема 6. Маркетингові процеси у менеджменті підприємницької діяльності 

Тема 7. Логістика у менеджменті підприємницької діяльності 

Тема 8. Результативність та ефективність менеджменту підприємницької діяльності 
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6.  Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : Навчальний посібник. К.: «Центр 

учбової літератури». 2016. 560 с.  
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9.  Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях.Навч.посібн. За ред.. Балашова 

А.М., Мошека Г.Є. К.Алерта.2018. 620с.  
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11.  Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник. К. Кондор, 2011. 

187 с.  

12.  Герберт А. Сайман. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття 
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14.  Дзяна С. Р. Дзяний Р. Б. Теоретичні засади управління змінами в сучасних умовах. 

Ефективність державного управління. 2013. Вип. 34. С. 31– 40. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/efdu_2013_34_5.pdf.   

15.  Довгань, Л.Є. Стратегічне управління : навчальний посібник [Л. Є. Довгань, Ю. В. 

Каракай, Л. П. Артеменко ; ред. Л. М. Савчук. ] 2-ге вид. К.: ЦУЛ, 2011. 440 с.  

16.  Жуковська Л. Е. Теорія організацій: навч.посіб. [Жуковська Л. Е., Борисевич Є. Г., 

Стрельчук Є. М. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова]. 2011. 

17.  Заславська, К. А. Менеджмент підприємств малого бізнесу : навч. посіб. Х. ХНЕУ, 

2011. 200с.  

18.  Ігнатьєва І. А., Паливода О. М., Янковой Р. В.. Менеджмент організацій (малого та 

середнього бізнесу) : підручник . К. КНУТД, 2014. 360 с. 

19.  Керівництво організацією: Навч. посібник [О.Є. Кузьмін, Н.Т. Мала, О.Г. 

Мельник, І.С. Процик. ] Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». 2010. 50 с. 

20.  Кучеренко В.Р. Карпов В.А., Карпов А.В. Економічний ризик та методи його 

вимірювання: Навчальний посібник . Одеса, 2011. 200с. 

21.  Мельников А. М. Основи організації бізнесу : навч. посіб. К. ТОВ “Видво “ЦУЛ”. 

2013. 200 с.  

22.  Менеджмент організацій: теоретико-прикладний аспект : навч. посіб. / [О. Ю. 

Амосов, В. В. Мамонова, Д. В. Карамишев, О. В. Ольшанський ]. За заг. ред. О. Ю. Амосова, 

В. В. Мамонової. Х. ХарРІ НАДУ "Магістр".2010. 208 с. 

23.  Новак В. О., Мостенська Т. Л. Організаційна поведінка : підручник. К. Кондор, 

2013. 498 с. 

24.  Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. К. Кондор. 2008. 214 с.  

25.  Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник. К. Кондор, 2009. 680 с.  

26.  Прийняття управлінських рішень. Навч. посіб. [ Петруня Ю. Є., Говоруха В. Б., 
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частина. Навчальний посібник. К.2011 312с.  

28.  Пічугіна Т. С., Ткачова С. С., Ткаченко О. П..Управління змінами : навч. пос. Х. 
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2012. 224 с. 
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Посилання на сайти 

1. Сайт Верховної ради України. URL: http://www.rada.com.ua. 

2. Он-лайн бібліотека для студентів. URL: https://www.twirpx.com/. 

3. Програма підтримки підприємництва «Будуй своє». URL: https://buduysvoe.com/.  

4. Horwath Rich. The Originof Strategy URL: http://www.strategyskills.com/ 

5. Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http://www.ukrstat.gov.ua. 

6. Найбільш крупні платники податків в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2389422-top100-najbilsih-platnikiv-podatkiv-

vukraini.html; http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/344387.htm 

 

ТЕХНІЧНЕ Й ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ /ОБЛАДНАННЯ 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернету для: 

- комунікації та опитувань; 

- виконання домашніх завдань; 

- виконання завдань самостійної роботи; 

- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль). 

 

ВИДИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ 

Код 

компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 

програмного 
результату 

навчання 

Назва 

програмного 
результату 

навчання 

Методи 
навчання 

Методи 

оцінювання 
результатів 

навчання 

ЗК01 

Здатність проведення 

досліджень на 
відповідному рівні 

ПРН15 

Вміти формувати ефективну 
систему трудових відносин, 
управляти персоналом 
відповідно до діючого 
законодавства та етики 
ділового спілкування, 

створювати умови для 
розвитку персоналу 
навчального закладу. 

МН1, МН2, 

МН3, МН4, 
МН5, МН6 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 
МО8, МО9, 

МО10 

СК03 

Здатність до 
саморозвитку, 
навчання впродовж 
життя й ефективного 
самоменджементу. 

ПРН13 

Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 

забезпечення організації 
(підрозділу) 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 

МН5, МН6 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 
МО8, МО9, 

МО10 

СК07 

Здатність розробляти 

проєкти, управляти 
ними, виявляти 
ініціативу та 
підприємливість. 

ПРН15 

Вміти формувати ефективну 
систему трудових відносин, 
управляти персоналом 

відповідно до діючого 
законодавства та етики 
ділового спілкування, 
створювати умови для 
розвитку персоналу 
навчального закладу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 

МН5, МН6 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 

МО8, МО9, 
МО10 

http://www.rada.com.ua/
https://www.twirpx.com/
https://buduysvoe.com/
http://www.strategyskills.com/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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СК10 

Здатність до 

управління 
організацією та її 

розвитком 

ПРН13 

Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 

забезпечення організації 
(підрозділу) 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 

МН5, МН6 

МО2, МО4, 

МО6, МО7, 
МО8, МО9, 

МО10 

СК11 
Здатність до адаптації та 
дії в нових ситуаціях і 
критичних умовах. 

ПРН15 

Вміти формувати ефективну 
систему трудових відносин, 

управляти персоналом 
відповідно до діючого 
законодавства та етики 
ділового спілкування, 
створювати умови для 
розвитку персоналу 
навчального закладу. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 

МН5, МН6 

МО2, МО4, 
МО6, МО7, 

МО8, МО9, 
МО10 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Під час вивчення дисципліни «Менеджмент підприємницької діяльності» 

використовуються такі методи навчання: 

МН1 – словесний метод – лекції (пояснення, бесіда, діалог), дискусії під час 

обговорення тем рефератів та індивідуальних завдань на практичних заняттях;  

МН2 –практичний метод – рішення задач;  

МН3 – наочний метод – метод ілюстрацій;  

МН4 – робота з навчально-методичною літературою – конспектування лекційного 

матеріалу, а також завдань самостійного опрацювання; складання реферату;  

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

компʼютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);   

МН6 – самостійна робота – розв’язання завдань передбачених структурою курсу;  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти передбачає 

використання дослідницького методу.  

  
МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Під час вивчення дисципліни «Менеджмент підприємницької діяльності» 

використовуються такі методи оцінювання: 

МО2 – усне та письмове опитування;  

МО4 – тестування;  

МО6 – реферати, есе;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах;  

МО9 – захист практичних робіт; 

МО10 – залік.  

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРИ 

ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «Менеджмент підприємницької діяльності» 

 

 

 

СИСТЕМА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ У РІВНЕНСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест   

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

20 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль – 20 Модульний контроль - 20 



 6 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до 

Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями 

та критеріями: 

 
Суми балів 

за 100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС 

Значення 
оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 
Рівень 

компетент-

ності 

Оцінка за 
національною шкалою 

екзамен залік 

90-100 А відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі 

творчі здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 

здібності 

Високий 

(творчий) 
відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 

теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструкт
ивно- 

варіативни
й) 

добре 

74-81 С добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом викладача, 

загалом самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-поміж 

яких є суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну 

частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання і розуміння основних положень, 

за допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, 

виправляти помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродукт

ивний) 

задовільно 

60-63 Е достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його 

відтворює на репродуктивному рівні 

35-59 FХ 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептив-

но-продук-

тивний) 

незадовільно 
не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептив-

но-продук-

тивний) 

незадовільно 
не 

зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни «Менеджмент підприємницької 

діяльності» є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми 

навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка 
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(бали) за виконання ситуаційних завдань; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо . 

Залік з дисципліни «Менеджмент підприємницької діяльності» виставляється за 

результатами поточного модульного контролю. Здобувачам вищої освіти надається право 

підвищувати свій рейтинг лише після завершення вивчення навчальної дисципліни. 

 
ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

Під час організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти 

та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь 

здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення 

якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях 

та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на 

заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 
ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 

 


	ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ

