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Назва вибіркової дисципліни: “Основи ведення сучасного бізнесу” 

Семестр: 3 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Попович Д. В. 

Назва кафедри: державних та місцевих фінансів (факультет управління 

фінансами та бізнесу) 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: основні засади ведення бізнесу в сучасних умовах як 

особливого виду економічної діяльності людей, що характеризується економічною творчістю, 

новаторством, здібністю до ризику, вільному прояву ініціативи і направлений на ефективну 

мобілізацію матеріальних, фінансових та трудових ресурсів для отримання доходу (прибутку). 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань з основ ведення 

сучасного бізнесу; допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття 

ефективних господарських рішень. 

Основні завдання: 

 вивчення суті та форм ведення бізнесу в сучасних умовах господарювання, принципів 

вибору певного виду підприємницької діяльності; 

 оволодіння новітніми управлінськими підходами та застосування сучасних науково-

технічних досягнень в процесі ведення бізнесу; 

 оволодіти інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 основи прогнозування напрямків розвитку сучасного бізнесу; 

 проблем ведення сучасного бізнесу в контексті його законодавчого та правового 

регулювання; 

 інфраструктуру сучасного бізнесу; 

 організацію фінансового забезпечення бізнесу. 

б) уміти: 

 аналізувати структуру та фактори складових суспільного виробництва на основі 

статистичних даних та матеріалів з практики роботи бізнес-структур; 

 визначати тенденції та особливості розвитку економічних суб’єктів; 

 оцінювати пріоритети та особливості регулювання взаємодій економічних суб’єктів; 

 визначати пріоритетні напрямки інтеграції економічних суб’єктів в сучасну 

світогосподарську систему. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Організація створення бізнесу. 

Тема 2. Форми організації бізнесу. 

Тема 3. Організація фінансового забезпечення бізнесу. 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу. 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі. 

Тема 6. Організація роботи з інформацією. 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод. 

Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці. 

Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі. 

Тема 10. Ділова етика в бізнесі. 
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