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Самостійна робота – 110 год. 
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Контактна інформація 

викладача 

email: kalashnikova.tv@gmail.com    

Дні занять Згідно розкладу занять  

Консультації Згідно розкладу консультацій 

Мета навчальної дисципліни - формування системи професійних компетентностей щодо 

використання методів та інструментів управління якістю та підтримки розвитку суб’єктів 

підприємництва задля ефективного управління бізнесом в умовах економічних 

трансформацій. 

Передумови навчання: вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати 

обґрунтовані рішення; здатність застосовувати новітні методи управління 

підприємницькою справою на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

Навчальні дисципліни: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Логістика». 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Програми підтримки розвитку малого та середнього бізнесу. 

Тема 1. Правові засади формування та інституційне забезпечення підтримки малого та 

середнього бізнесу.  

Тема 2. Структурно-функціональна модель підтримки та управління бізнес-фінансами 

малого підприємництва.  

Тема 3. Державні програми підтримки малого підприємництва.  

Тема 4. Кредитні програми підтримки малого і середнього бізнесу.  

Тема 5. Донорські програми підтримки створення та розвитку малого та середнього 

бізнесу в Україні.  

Змістовий модуль 2. Управління  якістю як умова ведення бізнесу. 

Тема 6. Теоретико-методичні засади управління якістю.  

Тема 7. Система управління якістю.  

Тема 8. Тотальне управління якістю як модель управління бізнесом.  

Тема 9. Практичні аспекти реалізації сучасних концепцій управління якістю в бізнесі. 
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Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни:   

Сторінка курсу на платформі 

Мoodle (персональна навчальна 

система) 

Робоча програма, технологічна карта, лекції, 

презентації лекцій, завдання для практичних занять, 

самостійної роботи, методичні рекомендації щодо 

виконання практичних завдань 

Рекомендовані джерела 

Основні 

1. Пономаренко В. С. Прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід: 

наукове видання. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 238 с. 

2. Пономаренко В.С., Пушкар О.І., Тридід О.М. Стратегічне управління розвитком 

підприємства: навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 640 с. 

Додаткові 

1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: підручник / М.В. Афанасьєв, О.Б. Плоха / Х.: 

ВД «ІНЖЕК», 2013. – 664 с.  

2. Безродна С. М. Управління якістю: навч. посіб. для студентів економічних 

спеціальностей. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2017. – 174 с. 

3. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник [Електронне видання]. – Житомир: 

Державний університет «Житомирська політехніка», 2019. – 319 с. 

Система оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100 бальну) систему оцінювання. 

Підсумкова кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої освіти складається з 

суми балів за поточну та підсумкову успішність. Максимальна кількість балів за поточну 

успішність – 60. Мінімальна кількість балів – 35 балів. Максимальна кількість балів за 

підсумкову успішність – 40. Мінімальна кількість балів за підсумкову успішність – 25. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Робота на лекції 9 

Активна участь у виконанні практичних завдань 9 

Перевірка самостійної роботи 9 

Експрес-опитування 1 

Презентації 16 

Колоквіуми 16 

Екзамен 40 

Максимальна кількість балів 100 

  

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

 1 – 34 F 
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Політики навчальної дисципліни  

Політика навчальної дисципліни базується на засадах академічної доброчесності ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця. https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/ 

Заборонено оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, 

отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або 

відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів) 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни:  

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та менеджменту 

«9» вересня 2020 р. Протокол № 3 

https://www.hneu.edu.ua/akademichna-dobrochesnist/

