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ПЕРЕДМОВА 

 

НРЗВО «Кам’янець-Подільським державний інститут», керуючись 

Положенням про перелік платних послуг, які можуть надаватися НРЗВО 

«Кам’янець-Подільським  державний інститут», Положенням про СЕКТОР 

надання освітніх послуг та підвищення кваліфікації Навчально-реабілітаційним 

закладом вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 

проводить спеціальні освітні курсу за відповідними програмами з 

використанням інноваційних освітніх технологій. 

Назва, мета, зміст програми,  цільова аудиторія  спеціального освітнього курсу 

визначається з урахуванням запитів замовників освітніх послуг на актуальну, 

назрілу, актуальну тематику в рамках освітньої діяльності інституту.  

Розробка та надання освітніх послуг за спеціальним  освітнім курсом за 

програмою «Основи економіки та організації підприємницької діяльності»  

зумовлені введенням відповідно до Указів Президента України воєнного стану 

в Україні та різким збільшенням чисельності внутрішньо переміщених осіб, які 

через бойові дії тимчасово втратили  роботу та потребують набуття  нових 

фахових компетентностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Профіль спеціального освітнього курсу за програмою 

Повна  назва освітнього 

курсу за програмою 

спеціальний освітній курс за програмою «Основи 

економіки та організації підприємницької 

діяльності» 

Тип документа про 

проходження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою/ 

обсяг програми 

сертифікат  слухача спеціального освітнього курсу 

за програмою «Основи економіки та організації 

підприємницької діяльності»/ 30 годин (1 кредит 

ЄКТС). 

Додаткові документи: рекомендаційний лист до 

вступу на навчання до НРЗВО «Кам’янець-

Подільський державний інститут»/ВСП 

«Кам’янець-Подільський фаховий коледж» за 

обраною ОПП. 

Цільова група 

спеціального освітнього 

курсу за програмою  

внутрішньо переміщені особи – громадяни 

України, які здобули повну загальну середню 

освіту/ професійно-технічну/ фахову передвищу 

освіту/ вищу освіти  (після зарахування на 

навчання за курсом – слухачі курсу) 

Передумови для 

проведення спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

керуючись п. 3.1. ПЕРЕЛІКУ платних послуг, які 

можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної та комунальної форми 

власності, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (із 

змінами, внесеними згідно з Постанов КМ), 

проведення спеціального освітнього курсу за 

програмою не потребує отримання відповідної 

ліцензії 

Мова викладання 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

українська  

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

kpdi.edu.ua  

Мета спеціального 

освітнього курсу за 

програмою  

Засвоєння теоретичних та практичних основ 

організації і управління діяльністю підприємства в 

умовах ринкового середовища 

Предмет спеціального 

освітнього курсу за 

програмою 

Економіка підприємства  

Освітнє і професійне 

значення спеціального 

освітнього курсу за 

Отримання базових знань та набуття основних 

фахових компетентностей з організації, 

функціонування та управління діяльністю 



програмою підприємства 

Перелік компетентностей слухачів спеціального освітнього курсу 

за програмою «Основи економіки та організації підприємницької 

діяльності»  

Загальна компетентність ЗК01. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

Спеціальні 

компетентності 

СК01. Здатність виявляти знання та розуміння 

проблем предметної області, основ 

функціонування сучасної економіки на 

мікроекономічному рівні. 

СК02. Здатність аналізувати та розв’язувати 

завдання у сфері економічних та соціально-

трудових відносин. 

СК03. Здатність самостійно виявляти проблеми 

економічного характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК04. Здатність проводити економічний аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

Програмні результати навчання слухачів спеціального освітнього курсу за 

програмою «Основи економіки та організації підприємницької діяльності»  

Програмні результати 

навчання 

ПР01. Знати та використовувати економічну 

термінологію, розуміти особливості 

функціонування економічних систем 

ПР02. Проводити аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

ПР03. Демонструвати гнучкість та адаптивність у 

нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у 

невизначених умовах. 

ПР04. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Ресурсне забезпечення реалізації спеціальних освітніх курсів за програмою 

«спеціального освітнього курсу за програмою «Основи економіки та 

організації підприємницької діяльності» 

Кадрові вимоги до 

викладачів спеціальних 

освітніх курсів за 

програмою 

педагогічні, науково-педагогічні працівники, які 

мають освітню чи професійну кваліфікацію, 

науковий ступінь відповідно до теми програми,  

фахівці-експерти  з практичним досвідом роботи у 

визначеній темою галузі; педагогічні, науково-

педагогічні працівники, які забезпечують 

відповідні освітні компоненти ОПП ОС бакалавра, 



ОПС фахового  молодшого бакалавра  (відповідно 

до наказу інституту – куратори курсу) 

Технологічні вимоги 

щодо провадження 

спеціального освітнього 

курсу за програмою 

Наявність:  

 навчального курсу на освітній платформі КПДІ; 

 доступ до мережі Інтернет 

 

II. Інформаційний обсяг спеціального освітнього курсу за програмою  

«Основи економіки та організації підприємницької діяльності» 

№п/п Назва теми Короткий зміст 

1 Тема 1. Підприємство та 

його організаційні 

форми 

Правові засади підприємницької діяльності в 

Україні. 

Підприємницьке середовище і його елементи. 

Соціальна відповідальність підприємства. 

Ризики у підприємницькій діяльності. 

2 Тема 2. Планування 

діяльності підприємства 

Система планів підприємства та порядок їх 

розробки. 

Стратегічне планування на підприємстві. 

Оперативно-календарне планування. 

Бізнес-планування. 

3 Тема 3. Ресурсне 

забезпечення діяльності 

підприємства 

Капітальні ресурси. 

Персонал підприємства. 

Нематеріальні і фінансові ресурси. 

Інвестиційні ресурси.  

4 Тема 4. Організація 

виробництва 

Організаційні типи виробництва. 

Виробнича та соціальна інфраструктура. 

Стандартизація і сертифікація продукції. 

Якість і конкурентоспроможність продукції. 

5 Тема 5. Продуктивність, 

мотивація та оплата 

праці 

Продуктивність праці персоналу. 

Мотивація трудової діяльності. 

Форми і системи оплати праці. 

Доплати і надбавки до заробітної плати.  

6 Тема 6. Фінансово-

економічні результати 

діяльності підприємства 

Калькулювання витрат на виробництво та 

реалізацію продукції. 

Цінова політика підприємства. 

Дохід і прибуток підприємства. 

Резерви підвищення ефективності 

виробництва. 

 

 

III. Форма навчання за спеціальним освітнім курсом за програмою «Основи 

економіки та організації підприємницької діяльності» 

Форма навчання : дистанційна. 

 



IV. Орієнтовний розподіл годин спеціального освітнього курсу за 

програмою «Основи економіки та організації підприємницької діяльності» 

за формами організації навчання 

Основними форми організації навчання є: контактні години 

(лекційні/практичні/семінарські заняття тощо), які організовуються та 

проводяться з використанням платформ дистанційного навчання Мооdlе, Zoom, 

Meet; самостійна робота слухачів курсу під керівництвом  кураторів курсу з 

числа науково-педагогічні працівників, які мають освітню чи професійну 

кваліфікацію, науковий ступінь відповідно до теми програми,  фахівців-

експертів  з практичним досвідом роботи у визначеній темою галузі; 

контрольні заходи.  

Назва теми Всього 

годин 

Контактні 

години 

Самостійна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 1. Підприємство та його 

організаційні форми 
4 2 2  

Тема 2. Планування діяльності 

підприємства 
5 2 3  

Тема 3. Ресурсне забезпечення 

діяльності підприємства 
5 2 3  

Тема 4. Організація виробництва 5 2 3  

Тема 5. Продуктивність, мотивація та 

оплата праці 
4 2 2  

Тема 6. Фінансово-економічні 

результати діяльності підприємства 

5 2 3  

Всього 28 12 16  

Підсумковий контроль (онлайн тест) 2   2 

РАЗОМ 30 

 
V. Оцінювання результатів навчання слухачів спеціального освітнього 

курсу за програмою «Основи економіки та організації підприємницької 

діяльності» 
Оцінювання результатів навчання здійснюється за результатами виконання 

практичних завдань та проходження підсумкового онлайн тестування. За умови  

успішного проходження  тестування (за наявності 80% правильно виконаних 

завдань (наданих відповідей)) видається сертифікат слухача спеціального 

освітнього курсу за програмою «Фінанси та банківська справа». 
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навч. посібник. Вінниця: «Меркьюрі-Поділля», 2018. Т. 2. С. 404.  

10. Романченко Н.В., Кожемякіна Т.В., Пічик К.В. Економіка підприємства: 

навч. посібник. Київ: НаУКМА, 2018. 304 с.  

11. Филюк Г.М. Економіка підприємства. Тренінг-курс: навч. посібник. Київ: 

Київський університет, 2017. 191 с.  
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