
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Підприємницький бізнес 
 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський). 

Галузь знань – 18  Виробництво та технології. 

Спеціальність – 182 Технології легкої промисловості. 

Освітня програма – Індустрія моди, Конструювання та технології швейних виробів, 

Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості. 

Статус дисципліни – обов’язкова. 

Викладачі: Мягких І.М., д. е. н., професор кафедри підприємництва та бізнесу Довбуш В.І., 

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та бізнесу. 
 

1. Анотація курсу: 

Семестр: 3. 

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, з них лекції – 12 год.; практичні заняття – 24 

год., самостійна робота – 54 год.; кількість кредитів ЄКТС – 3. 

Мета курсу: оволодіння компетентностями: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

 здатність організовувати та впроваджувати ефективні технологічні процеси виготовлення 

та/або реалізації швейних виробів різного асортименту та цільового призначення;  

 здатність забезпечувати ефективність і якість проєктно-технологічних робіт у легкій 

промисловості;  

 здатність здійснювати техніко-економічне обґрунтування виробничих рішень, зокрема з 

вибору матеріалів, асортименту швейних виробів, їх споживних властивостей та 

устаткування технологічних процесів їх виготовлення.  

Результати навчання дисципліни: 

знати: основи підприємницької діяльності та ведення бізнесу; сутність і основні складові 

системи менеджмент у підприємства; сутність ресурсного забезпечення бізнес-діяльності 

підприємства; структуру витрат та цінову політику підприємства; основи маркетингової 

діяльності та комерційного менеджменту на підприємстві; основи управління персоналом в 

бізнесі; зміст та чинники забезпечення якості та конкурентоспроможності бізнес-діяльності; 

сутність інноваційно-інвестиційних процесів та основи проектного аналізу; 

вміти: застосовувати абстрактне мислення у розв’язуванні складних спеціалізованих задач з 

підприємницького бізнесу, пов’язаного з швейним виробництвом; організовувати, 

контролювати та управляти технологічними процесами виготовлення швейних виробів; 

збирати, обробляти, аналізувати інформацію, що стосується швейних виробів, технологій їх 

виробництва, експертизи якості, техніко-економічних показників та попиту; 

використовувати сучасні методи менеджменту підприємства; розробляти стратегію 

забезпечення матеріальними ресурсами підприємства; розраховувати показники основних 

фондів (засобів) підприємства; визначати потреби підприємства в кваліфікованих фахівцях, 

визначати рівень оплати праці персоналу; визначати собівартість продукції та інші витрати 

підприємства; планувати збутову діяльність підприємства; визначати рівень якості та 

конкурентоспроможності продукції та послуг підприємства; оцінити фінансово-економічні 

результати діяльності підприємства; оцінити економічну ефективність інноваційно-

інвестиційних проектів підприємства; забезпечувати економічну ефективність виробництва 

та реалізації швейних виробів шляхом впровадження ресурсоощадних та 

конкурентоспроможних технологій;  

здатен продемонструвати: необхідні теоретичні та практичні знання щодо застосування 

необхідних даних для аналізу та планування показників бізнес-діяльності підприємства з 

урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, розуміння основ 

комерційного менеджменту, а також забезпечення можливості використання одержаних 

знань для підвищення рівня ефективності функціонування підприємств та започаткування 

власного бізнесу; навички самостійного виконання типових професійних завдань, 

керівництва групою та наставництва;  



володіти навичками: сучасними методами та інструментами підприємницької та комерційної 

діяльності, управління проектною діяльністю, що закладені в основу сучасного управління 

розвитком бізнесу; роботи в команді, ділового спілкування. 

Необхідні навчальні компоненти (пререквізити, кореквізити і постреквізити):вища 

математика, основи проектування технологічних процесів масового виробництва одягу, 

виробнича практика. 

Зміст дисципліни: Тема 1. Сутність підприємства та підприємницької діяльності. Тема 2. 

Основні складові менеджменту в підприємницькій діяльності. Тема 3. Функції управління в 

загальній системі менеджменту підприємства. Тема 4. Трудові ресурси підприємства і 

продуктивність праці. Тема 5. Виробничі фонди (засоби) підприємства. Тема 6. Витрати 

підприємства та ціна продукції. Тема 7. Сутність комерційної та маркетингової діяльності 

підприємства. Тема 8. Фінансово-економічні результати та ефективність бізнесу. Тема 9. 

Якість та конкурентоспроможність продукції, послуг та бізнесу. Тема 10. Управління 

проектами: інноваційно-інвестиційні процеси в бізнесі. 

Види навчальних занять: лекція, практичне, консультація. 

Форми підсумкового контролю: залік (семестр 3). 

Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, самостійні завдання, 

перелік питань для контролю, комплекти тестових завдань для тематичного, модульного та 

підсумкового контролів. 

Мова навчання:українська. 
 

2. Оцінювання: 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання та самостійна робота МК 

(тестовий) 

 

 

Сума 

ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

 5 9 5 5 9 7 15 5 5 5 20 100 
 

Розподіл балів з дисципліни 

 

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу 
Оцінка за 

національною 
шкалою для 

екзамену, КП, КР 
/заліку/ 

Оцінка в 
балах 

Оцінка за 
шкалою 
ECTS 

Пояснення 

Відмінно/ 
зараховано 

90-100 А 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок) 

Добре/ 
зараховано 

82-89 В 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 С 
Добре 

(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих помилок) 

Задовільно/ 
зараховано 

64-73 D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю недоліків) 

60-63 Е 
Достатньо 

(виконання відповідає мінімальним критеріям) 

Незадовільно/ 
не зараховано 

35-59 FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

0-34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним вивченням дисципліни) 

  

Види робіт, що оцінюються в 

балах 

Т1 Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т1

0 

Усього 

Робота на практичному занятті 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

Реферати - 4 - - 4 2 -  - - 10 

Презентації       10    10 

Модульний контроль 15 

2 

- 

- 

2 

15 30 

Всього з дисципліни 100 

 



3. Політика курсу  

3.1. Обов’язкове дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: 

- самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою 

програмою даної навчальної дисципліни; 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

3.2. Отримання мінімальної оцінки з дисципліни можливе за умови виконання практичних 

робіт в повному обсязі; активної участі на практичних заняттях; проходження модульних 

контролів. 

3.3. В разі несвоєчасного виконання робіт, студент може здати роботу з втратою одного балу 

за несвоєчасність, але не пізніше закінчення модулю. 

3.4. Перенесення терміну здачі робіт/перездача: 

- з поважних причин (лікарняний, академічна мобільність тощо) проходить без зниження 

кількості балів;  

- без поважних причин оцінюється в 1 бал. 

3.5. При виявленні плагіату робота може отримати максимальну оцінку, яка дорівнює 50% 

від максимальної оцінки за цю роботу. 

3.6. Пропущенні заняття студент може відпрацювати на наступних практичних заняттях, 

отримавши додаткове завдання за пропущене заняття. 

3.7. Якщо студент не згоден з оцінкою за свою роботу, він має право оскаржити її, привівши 

переконливі докази у правильності її виконання. 
 

 

 


