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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: сукупність принципів, методів й інструментів управління та  

організацію бізнес-процесами підприємства шляхом їх моделювання, впровадження, аналізу й 

удосконалення, а також суспільно-історичний процес виникнення, розвитку та зміни системи 

знань (умінь, концепцій, поглядів, ідей, уявлень і суджень) про організацію та управління бізнесом 

в процесі підвищення ефективності діяльності організації (в цілому або окремих проблем), 

представників різних конкретно-історичних суспільно-економічних формацій. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: формування системи спеціальних знань здобувачів вищої освіти з 

питань організації та управління бізнесом шляхом ефективного цілепокладання, планування і 

організації діяльності, самоконтролю і самомотивації для підвищення власної та командної 

ефективності, а також сформувати у студентів комплекс знань з основ ведення сучасного бізнесу; 

допомогти майбутньому фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних 

господарських рішень. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: надати здобувачам вищої освіти ясне і чітке 

уявлення про теоретичні та методологічні засади сучасної організації та ведення бізнесу ; 

виробити навички самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки пріоритетів, 

делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, освоїти навички 

володіння методами організації робочого часу та раціонального використання ресурсів; 

сформувати навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, розвинути 

здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації, а також - 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; опанування інструментарієм 

прийняття ефективних господарських рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні таких дисциплін як 

«Політична економія», «Мікроекономіка», «Основи права», які дають можливість сформувати 

основи знань про підприємництво. Одночасно «Основи ведення сучасного бізнесу» є базою для 

глибокого вивчення таких дисципліни як «Фінанси», «Економіка підприємства», «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприємництва», «Інвестування», «Страхування», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Податкова система», «Митна справа» тощо. 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані такі 

компетентності 

Загальні: 

- здатність організовувати свою діяльність, працювати автономно та у команді. 

- здатність аналізувати та структурувати проблему та приймати оптимальні управлінські 

рішення на основі логічних аргументів та перевірених фактів з діяльності організації. 

- здатність працювати з інформацією: знаходити, оцінювати й використовувати інформацію з 

різних джерел. 

- вміння нестандартно мислити, застосовувати знання з менеджменту в широкому діапазоні 

практичної роботи та в повсякденному житті. 

- засвоєння нових знань, володіння сучасними інформаційними технологіями в 

електронному врядуванні. 
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- здатність забезпечувати економічну, екологічну, цивільну  

- безпеку функціонування організації, безпеку праці. 

- здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та 

громадянську позицію, розвивати лідерські якості. 

Спеціальні: 

- здатність оцінювати конкретну підприємницьку ситуацію з ведення бізнесу, 

використовуючи відповідні інструменти для аналізу бізнес-середовища: галузевий аналіз, 

аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-аналіз тощо із економічним 

обгрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій 

- здатність пояснити широкий діапазон підприємницьких процесів та проблем, які 

відбуваються на підприємствах МСБ, в країні та на глобальних ринках. 

- вміння діагностувати організаційну систему, інтерпретувати ринкову ситуацію і робити 

правильні висновки щодо підприємницького середовища, в якому функціонує організація з 

точки зору економічних принципів, економічних законів та сучасних наукових методів; 

володіти правовими основами організації та управління підприємствами малого та 

середнього бізнесу різних організаційно-правових форм.  

здатність готувати проекти управлінських рішень, та їх впроваджувати ефективність. 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Основи ведення сучасного бізнесу» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівця щодо якого він повинен: 

а) знати: 

- основи прогнозування напрямків розвитку сучасного бізнесу; 

- проблеми ведення сучасного бізнесу в контексті його законодавчого та правового 

- регулювання; 

- інфраструктуру сучасного бізнесу; 

- організацію фінансового забезпечення бізнесу. 

- зміст основних проблем підприємницької діяльності; 

- концепцію ринкової системи господарювання, механізм функціонування ринку; 

- методи організації підприємницької та управлінської діяльності; 

- методику оцінки ефективності діяльності 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; 

- - оцінювати результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку; 

- - виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської діяльності; 

- - розробляти заходи, приймати рішення щодо підвищення ефективності підприємницької 

діяльності. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний 

рівень сформованості вмінь: 
 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при розв’язуванні 

типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 
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Навчальна програма складена на  5 кредитів. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер теми Назва теми 

Тема 1. 
Організація створення бізнесу 

 

Тема 2. 
Форми організації та управління бізнесом  

 

Тема 3. 
Організація та управлінням фінансовим забезпеченням 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  
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Тема 9. 
Страхування та управління ризиками в бізнесі  

 

Тема 10. 
Ділова етика в бізнесі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Організація створення бізнесу 

Пошук ідеї бізнесу та умови його створення. Створення початкового капіталу 

у бізнесі та його використання. Легалізація бізнесу. 

 

Тема 2. Форми організації та управління бізнесом 

Підприємство як основа архітектури бізнесу. Об’єднання підприємств та 

господарські товариства. Організаційно-правові форми бізнесу. 

 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням бізнесу 

Організація фінансування бізнесу. Організація фінансового обслуговування 

бізнесу. Кредитування бізнесу. 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

Елементи інфраструктури бізнесу. Організація банківської інфраструктури 

бізнесу. Біржова інфраструктура в бізнесі. Митна система в інфраструктурі бізнесу. 

Податкова система в інфраструктурі бізнесу. Система арбітражу в інфраструктурі 

бізнесу. 

 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 
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Підходи до управління персоналом. Системи зв’язків із громадськістю. 

Стимулювання праці найманих працівників у бізнесі. 

 

Тема 6. Організація роботи з інформацією 

Особливості інформації при прийнятті рішень у бізнесі. Економічні 

інформаційні системи у бізнесі. Вартість інформації та інформаційних продуктів. 

 

Тема 3. Організація фінансового забезпечення бізнесу 

Організація фінансування бізнесу. Організація фінансового обслуговування 

бізнесу. Кредитування бізнесу. 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

Елементи інфраструктури бізнесу. Організація банківської інфраструктури 

бізнесу. Біржова інфраструктура в бізнесі. Митна система в інфраструктурі бізнесу. 

Податкова система в інфраструктурі бізнесу. Система арбітражу в інфраструктурі 

бізнесу. 

 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 

Підходи до управління персоналом. Системи зв’язків із громадськістю. 

Стимулювання праці найманих працівників у бізнесі. 

 

Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 

Визначення ризику у бізнесі. Страхування від втрат у бізнесі. Страхування 

комерційних ризиків. Керування ризиками у бізнесі. 

Тема 10. Ділова етика в бізнесі 

Етика в дотриманні ділових зобов’язань. Використання силового тиску в 

бізнесі. Організація взаємовідносин із владою при веденні бізнесу. Принципи 

ділової моралі. 
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