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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 підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки 

правильному використанню менеджерами різних рівнів, принципів та інструментів 

адміністрування, створення цілісної системи управління бізнесом, а також з питань 

організації  бізнесу 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. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

формування у здобувачів вищої освіти ясне і чітке уявлення про теоретичні та 

методологічні засади сучасної організації та ведення бізнесу ;  

вироблення навичок самоорганізації, мотивації, цілепокладання, розстановки 

пріоритетів, делегування повноважень, контролю і оцінки особистих показників діяльності, 

освоїти навички володіння методами організації робочого часу та раціонального 

використання ресурсів; 

формування навички самостійної, творчої роботи; вміння організовувати свою працю, 

розвинути здібності породжувати нові ідеї, знаходити нові підходи до їх реалізації,  

опанування 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;  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Організація та управління бізнесом» базується на вивченні таких дисциплін як 

«Основи економічної науки», «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для 

управлінців », «Теорія і практика прийняття управлінських рішень»,«Вступ до фаху. Теорія 

та історія управління».які дають можливість сформувати основи знань про підприємництво. 

Одночасно Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва». «Теорія і практика 

управлінських рішень«Організація та управління бізнесом» 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. 

- 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 

 

Навчальна програма складена на  5 кредитів. 

 

Форма контролю  – проміжний модульний контроль, екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

„Організація та управління бізнесом” 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та найменування  галузі знань: 

28 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Цикл дисциплін за навчальним планом: 

нормативна навчальна дисципліна  

Код та назва спеціальності: 

281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

Освітній  ступінь: 

бакалавр 

Курс:  3 

Семестр:  V 

Методи навчання: 

лекційні заняття, семінарські заняття, самостійна робота, 

робота в бібліотеці, Інтернеті, захист реферативних 

робіт, складання схем, таблиць, презентацій, 

розв’язування ситуаційних завдань, проведення тренінгів 

тощо  
 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Кількість 

годин  

Кількість 

аудиторних 

годин 
Лекції 

Семінари, 

практичні, 

лабораторні 

Самостійна робота 

студента 

(СРС) 

5 150 62 32 32 82 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів (тем) 

Кількість заліків по 

модулях/контрольних робіт 
Вид контролю 

4 10 1 екзамен 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 3.  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  

 

Тема 9. 
Страхування та управління ризиками в бізнесі  

 

Тема 10. 
Ділова етика в бізнесі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РОЗДІЛ 4.  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 

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 7. Організація укладання комерційних угод 

Визначення та види комерційних угод у бізнесі. Організація ціноутворення при 

укладанні угод в бізнесі Організація укладання комерційної угоди в бізнесі. Зміст контракту 

купівлі- продажу 

Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці 

Поняття комерційної таємниці. Критерії визнання інформації комерційною таємницею. 

Організація захисту комерційної таємниці. 

 

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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РОЗДІЛ 6.  ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

розділу, 

теми 

(змістові 

модулі) 

Назва розділу, теми  

(змістового модуля) 

Кількість годин за  ОПП 

Розподіл 

аудиторних 

годин 

в
сь

о
г
о
 

у тому числі 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а

р
и

 

за
л

ік
и

 п
о

 

м
о

д
у

л
я

х
 

аудиторні СРС 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

Тема 1 Організація створення бізнесу 9 4 5 2 2  

Тема 2 
Форми організації та управління 

бізнесом 
9 4 5 2 2  

Тема 3 
Організація та управлінням 

фінансовим забезпеченням бізнесу 
12 6 6 4 2  

Тема 4 
Організація інфраструктури 

бізнесу. 
14 8 6 4 4  

Тема 5 
Організація управління 

персоналом у бізнесі. 
18 8 10 4 4  

Тема 6 Організація роботи з інформацією. 18 8 10 4 4  

Тема 7 
Організація укладання 

комерційних угод  
18 8 10 4 4  

Тема 8 
Організація захисту комерційної 

таємниці  
18 8 10 4 4  

Тема 9 
Страхування та управління 

ризиками в бізнесі  
14 4 10 2 2  

Тема 10 Ділова етика в бізнесі  14 4 10 2 2  

 Заліковий модуль № 1       

Разом годин 150 64 82/36 32 30 2 

 

 

 

РОЗДІЛ 7.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

7. 1  Календарно-тематичний план лекційних занять 
  

№ 

заняття 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 



1 2 3 

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ № 1 

1. Лекційне заняття №1. 

Тема 1. Організація створення бізнесу 

Пошук ідеї бізнесу та умови його створення. Створення початкового 

капіталу у бізнесі та його використання. Легалізація бізнесу. 

2 

2 Лекційне заняття №2. 

Тема 2 Форми організації та управління бізнесом 

Підприємство як основа архітектури бізнесу. Об’єднання підприємств та 

господарські товариства 

2 

3 Лекційне заняття №3  

Тема 2 Форми організації та управління бізнесом 

Організаційно-правові форми бізнесу. 

2 

4 Лекційне заняття №4 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням 

бізнесу 

Організація фінансування бізнесу. Організація фінансового 

обслуговування бізнесу. Кредитування бізнесу. 

2 

5 Лекційне заняття №5 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням 

бізнесу 

Кредитування бізнесу. 

2 

6 Лекційне заняття №6 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

Елементи інфраструктури бізнесу. Організація банківської 

інфраструктури бізнесу. 

2 

7 Лекційне заняття №7  

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

Біржова інфраструктура в бізнесі. Митна система в інфраструктурі 

бізнесу. Податкова система в інфраструктурі бізнесу. Система арбітражу 

в інфраструктурі бізнесу. 

2 

8. Лекційне заняття №8. 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 

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

Стимулювання праці найманих працівників у бізнесі. 

2 

9 Лекційне заняття №9 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 

Стимулювання праці найманих працівників у бізнесі. 

2 

10 Лекційне заняття №10 

Тема 6. Організація роботи з інформацією 

Особливості інформації при прийнятті рішень у бізнесі. Економічні 

інформаційні системи у бізнесі. Вартість інформації та інформаційних 

продуктів 

2 

11 Лекційне заняття №11 

Тема 6. Організація роботи з інформацією 

Економічні інформаційні системи у бізнесі. Вартість інформації та 

інформаційних продуктів 

2 

12 Лекційне заняття №12 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод 

Визначення та види комерційних угод у бізнесі. Організація 

ціноутворення при укладанні угод в бізнесі.. 

2 



 

13 Лекційне заняття №13 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод 

Організація укладання комерційної угоди в бізнесі. Зміст контракту 

купівлі- продажу 

2 

14 Лекційне заняття №14 

Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці 

Поняття комерційної таємниці. Критерії визнання інформації 

комерційною таємницею. Організація захисту комерційної таємниці. 

2 

15 Лекційне заняття №15. 

Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 

Визначення ризику у бізнесі. Страхування від втрат у бізнесі. 

Страхування комерційних ризиків. Керування ризиками у бізнесі. 

2 

16 Лекційне заняття №16. 

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 

2 

 Разом 32 

 

 



 

7. 2  Календарно-тематичний план семінарських занять 

 

№ 

занятт

я 

Тема семінарського заняття.  

 

Кількість 

годин  

1 2 3 

1. 
Семінарське заняття №1. 

Тема 1. Організація створення бізнесу 
2 

2 

Семінарське заняття №2 

Тема 2 Форми організації та управління бізнесом 

 
2 

3 

Семінарське заняття №3 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням 

бізнесу 

 

2 

4 

Семінарське заняття №4 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

 

4 

5 
Семінарське заняття №5 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 
4 

6 
Тема 6. Організація роботи з інформацією 

 4 

7 
Семінарське заняття №6 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод 
4 

8 
Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці 

 4 

9 

Семінарське заняття №7  
Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 

 
2 

10 

Семінарське заняття №8 

Тема 10. Ділова етика в бізнесі 

 

2 

Разом годин 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 8.  ПЕРЕЛІК  ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ  

 
1. Сутність понять «бізнес» і «підприємництво», різні теорії підприємництва 

2. Умови, принципи та функції підприємництва. 

3. Форми підприємництва та форми підприємств. 

4. Індивідуальне та колективне підприємництво.  

5. Господарські товариства, державні підприємства , спільні підприємства. 

6. Тенденція розвитку підприємництва, його підтримка та регулювання в Україні. 

7. Вибір виду і форми підприємницької діяльності, підготовка установчих документів і 

формування статутного фонду, реєстрація підприємства.  

8. Планування підприємницької діяльності, внутрішньо фірмове планування.  

9. Елементи, етапи та види планування.  

10. Бізнес-план, зміст та роль у розвитку підприємства, порядок складання та виконання. 

11. Система управління. Організація та функції управління. 

12. Об’єкти управління. Управлінська стратегія, управління маркетингом. Інноваційна 

функція. 

13. Фінансове середовище підприємства. 

14. Фінансовий ринок, операції на фондовому ринку. 

15. Управління портфелем цінних паперів. 

16. Держава та фінанси підприємства. 

17. Підприємство  та банки. Кредитування підприємницької діяльності. Лізинг. 

Факторинг. 

18. Основні фінансові документи. Баланс. 

19. Планування, управління та аналіз фінансового стану. 

20. Фінансові показники 

21. Маркетинг у бізнесі, проведення маркетингових досліджень. 

22. Ціноутворення, види цін, витрати обігу. 

23. Способи реалізації товару: робота на замовлення, робота на вільний ринок. 

24. Торгівля, її види та особливості. Біржі і біржова діяльність. 

25. Посередницька діяльність. Комерційні угоди.  

26. Поняття трудового колективу та персоналу. Законодавство про трудові відношення. 

27. Теорії управління персоналом. 

28. Кадрова служба. Форми найму на роботу. 

29. Бізнес, підготовка і перепідготовка кадрів.  

30. Нормування праці. Організація оплати праці. Заохочення за працю та його форми. 

31. Аналіз підприємницької діяльності. Основні цілі аналізу та оцінки діяльності 

підприємства. 

32. Аналіз ефективності діяльності та витрат виробництва, аналіз конкурентного успіху. 

33. Моделювання діяльності  

34. Етичний кодекс бізнесмена. Імідж. Publik relations. 

35. Етикет в бізнесі та його складові. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 9.  МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до 

“Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка” від 26.02.2020 р., за 100-

бальною системою (за шкалою ECTS та національною шкалою).  

Методами оцінювання сформованих компетентностей у студентів з дисципліни 

“Організація та управління бізнесом” є: семінари, тестування, індивідуальна та самостійна 

робота, поточний та проміжний контроль, інше.  

Результат поточного контролю освітньої діяльності студентів (РПК) за семестр 

визначається як сума з поточних балів, відображених у журналі обліку відвідування та 

успішності студентів,  

 поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає суму 

оцінок за семінари/практичні заняття, самостійну та індивідуальну роботу (максимальна 

кількість балів – 50). 

 підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає модульну 

контрольну роботу (максимальна кількість балів– 50). 

Підсумкова максимальна кількість балів  – 100 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за 

даний вид роботи. Студенти виконують декілька видів письмових робіт (акти проміжного 

контролю, заключення, індивідуальну роботу). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних та 

письмових робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати повинні 

мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в 

онлайн форматі. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, встановлених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без права її 

передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури 

та джерел, крім рекомендованих. 

 

 

 

 

 

 

9.1. Таблиця оцінювання знань і компетенцій студентів 

 



Поточний контроль 

РАЗОМ Семінарські 

практичні заняття     
Екзамен 

Самостійна 

робота студента    

Індивідуальна 

робота студента    

30 50 10 10 100 

 
9.2. Система нарахування рейтингових балів за усіма видами навчальної діяльності 

студента 

№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

1. 

Категорії оцінки практичних робіт та семінарських занять 
Від 0 до 

2балів 
30 

Практичні роботи   

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, без помилок і зарахована 
  

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, зарахована, але є несуттєві помилки 
  

 практична робота виконана в зазначений термін, у 

повному обсязі, зарахована, але є суттєві помилки, що 

частково впливають на висновки і пропозиції 

  

 практична робота виконана у неповному обсязі, або (та) 

з порушенням терміну її виконання, або (та) при 

наявності значних помилок, і зарахована при умові її 

доопрацювання 

  

 виконання пропущеної без поважних причин 

практичної роботи або повторне виконання не 

зарахованої практичної роботи 

  

 практична робота не виконана або не зарахована   

Семінарські заняття   

- розгорнутий, вичерпаний виклад змісту питання; повний 

перелік необхідний для розкриття змісту питання категорій 

та законів; правильне розкриття змісту категорій та законів, 

механізму їх взаємозв’язку та взаємодії; демонстрація 

здатності висловлення та аргументування власного 

ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

використання актуальних фактичних та статичних даних, 

матеріалів останніх подій в економічній, фінансовій та 

суспільних сферах в країні та за її межами 

2  

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття хоча б одного з пунктів, указаних вище (якщо він 

потрібен для вичерпного розкриття питання); при розкритті 

змісту питання в цілому правильно, за зазначеними 

вимогами все ж таки студентом допущені помилки під час 

використання цифрового матеріалу, посилання на 

конкретні факти, неточності у формулюванні термінів і 

1,5  



№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

категорій, проте з допомогою викладача він швидко 

орієнтується  і знаходить правильні відповіді. 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття двох із пунктів, указаних вище (якщо він 

потрібен для вичерпного розкриття питання); одночасно 

мають місце обидва типи недоліків, які окремо 

характеризують попередні критерії оцінки; відповідь 

малообгрунтована, неповна; студент не знайомий з 

законодавчими матеріалами, матеріалами періодичної 

преси з фінансово-аналітичних питань; студент лише з 

допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої 

помилки. 

1  

 

- порівняно з відповіддю на найвищий бал не зроблено 

розкриття трьох чи більше пунктів, указаних вище; 

одночасно мають місце два чи більше типів недоліків, які 

окремо характеризують попередні критерії оцінки; у 

відповіді відсутні належні докази й аргументи, зроблені 

висновки не відповідають загальноприйнятим, хибні; 

характер відповіді дає підставу стверджувати, що студент 

неправильно зрозумів суть питання чи не знає правильної 

відповіді; допущенні грубі помилки й студент не може їх 

виправити; студент приймав участь в доповненнях, робив 

рецензії на виступи інших студентів, зробив повідомлення 

по суті заняття тощо. 

0,5  

- студент відсутній на занятті; студент не приймав участі в 

обговоренні питань   
0  

2. 

Проміжний контроль 1 (контрольна робота). Проводиться в 

письмовій формі за окремими варіантами. Встановлено 3 

рівні складності завдань 

 

 - 1 рівень: завдання з вибором відповіді  

 - 2 рівень: теоретичні питання    

 - 3 рівень:   розв’язування задачі  

3. 

Виконання індивідуальної роботи Від 0 до 10 10 

-грунтовне вирішення проблем, відображення власної позиції 

щодо прийняття управлінських рішень на основі 

узагальненої інформації; наявність змістовних висновків та 

конкретних пропозицій щодо діяльності підприємства; 

своєчасне подання індивідуальної роботи; естетичність 

оформлення роботи 

10  

-наявність інформаційного матеріалу і узагальнень, помилки 

в розрахунках, що спричиняють  неправильні висновки та 

викривлюють пропозиції щодо покращення діяльності 

підприємства; несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень та неестетичне 

оформлення роботи 

5  



№ 

з/п 

Види робіт 

Критерії оцінювання знань студентів 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

-відсутність виконаної індивідуальної роботи у встановлені 

терміни 
0  

4. 
Виконання самостійної роботи (Тестовий контроль: 10 тестів 

по 1) 
Від 0 до 1 10 

9.3. Шкала оцінювання успішності студента за результатами підсумкового контролю 

 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, 

диференційований залік 
Залік 

A 90 – 100 5 відмінно 

зараховано 

 

B 81 – 89 
4 дуже добре 

C 71 – 80 добре 

D 61 – 70 
3 задовільно 

E 51 – 60 достатньо 

FX 21 – 50 2 незадовільно незараховано 

F 0 – 20 2 
незадовільно  

(без права перездачі) 

незараховано 

(без права 

перездачі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 10.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

Методичне забезпечення та наукове забезпечення кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Організація та управління бізнесом »  включає: 

 Стандарти освіти (Освітньо-наукова програма); 

  Навчальні та робочі навчальні плани; 

  Програму навчальної дисципліни; 

  Робочу програма навчальної дисципліни; 

 Семестровий план; 



 Навчально-методичні матеріали для проведення лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

 Плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

  Завдання для самостійної роботи студента і методичні рекомендації щодо їх 

виконання з навчальної дисципліни; 

 Засоби діагностики знань та умінь студентів; 

  Завдання для модульного та підсумкового контролю знань; 

 Екзаменаційні білети; 

  Методичні, мультимедійні, опорні матеріали для лекційних, семінарських 

(практичних) занять; 

 Рекомендована література на поточний навчальний рік; 

 Законодавчі та інструктивно-методичні матеріали, альбоми схем, бланковий матеріал. 

 

РОЗДІЛ 11.  МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 

Проблемні лекції 

 Тема 1. Організація створення бізнесу 

1.Пошук ідеї бізнесу та умови його створення.  

2.Створення початкового капіталу у бізнесі та його використання.  

3.Легалізація бізнесу. 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 

1.Підходи до управління персоналом.  

2.Системи зв’язків із громадськістю.  

3.Стимулювання праці найманих працівників у бізнесі. 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод 

1.Визначення та види комерційних угод у бізнесі. 

2.Організація ціноутворення при укладанні угод в бізнесі.  

3.Організація укладання комерційної угоди в бізнесі. Зміст контракту купівлі- продажу. 

Тема 10. Ділова етика в бізнесі 

1.Етика в дотриманні ділових зобов’язань. 

2. Використання силового тиску в бізнесі.  

3.Організація взаємовідносин із владою при веденні бізнесу.  

4.Принципи ділової моралі. 

Проблемні ситуації 

 1.Як планування організації та створення бізнесу пов’язане з визначенням цілей і що 

значить управляти на основі поставлених цілей?  

2.Як впливає на професійну діяльність і досягнення життєвих цілей обрана стратегія?  

3.Особливості контролю над персоналом при організації захисту комерційної таємниці. 

4.Організація взаємовідносин з владою при веденні бізнесу. 
 

 

 

РОЗДІЛ 12.  РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Ресурси мережі Інтернет 

 

Ресурси мережі Факультету 

з навчальної дисципліни  



▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua 

Офіційний сайт Верховної Ради України: 

www.rada.gov.ua 

▪ Державна служба статистики України: 

www.ukrstat.gov.ua 

▪ Міністерство фінансів України: 

www.minfin.gov.ua 

▪ Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі України: www.me.gov.ua 

▪ Комітет з питань промислової політики 

та підприємництва: 

www.komprompol.rada.gov.ua 

▪ Торгово-промислова палата України: 

www.ucci.org.ua 

▪ Український союз промисловців та 

підприємців: www.uspp.ua 

▪ Офіційний сайт Української асоціації 

інвестиційного бізнесу: www.uaib.com.ua. 

▪ Офіційний сайт Міжнародної асоціації 

бізнес інновацій: www.inbia.org 

▪ Сайти бізнес-новин: www.business.ua; 

www.business.vesti-ukr.com; 

www.businessjournal. 

com.ua; www.ubr.ua; www.delo.ua. 

▪ Програма навчальної дисципліни;  

▪ Робоча програма навчальної дисципліни для 

денної форм навчання; 

▪ Навчально-методичні матеріали для проведення 

лекцій. Конспект лекцій з навчальної 

дисципліни; 

▪ Плани семінарських занять і методичні 

рекомендації щодо їх проведення з навчальної 

дисципліни; 

▪ Завдання для самостійної роботи студента і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Завдання для індивідуальної роботи студента 

(індивідуальні навчально-дослідні завдання) і 

методичні рекомендації щодо їх виконання з 

навчальної дисципліни; 

▪ Засоби діагностики знань та умінь студентів 

(збірник тестових завдань). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 13.  ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 
 



 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення до робочої програми (розділ, 

тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 


