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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;  

опанування інструментарієм прийняття ефективних господарських рішень. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні таких 

дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців », 

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

управління». 

Одночасно «Основи ведення сучасного бізнесу» є базою для глибокого вивчення таких 

дисципліни як «Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва». «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. 

Фахові компетентності.  

Після вивчення курсу студенти отримають такі фахові компетентності: 

- 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 обґрунтуванням 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 



Календарно-тематичний план семінарських занять 

 

№ 

занятт

я 

Тема семінарського заняття.  

 

Кільк

ість 

годин  

1 2 3 

1. 

Семінарське заняття №1. 

Тема 1. Організація створення бізнесу 

Тема 2 Форми організації та управління бізнесом 
 

2 

2 

Семінарське заняття №2 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням 

бізнесу 

 

2 

3 

Семінарське заняття №3 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

 

2 

4 

Семінарське заняття №4 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 

Тема 6. Організація роботи з інформацією 

 

4 

5 

Семінарське заняття №5 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод 

Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці 

 

4 

6. 

Семінарське заняття №6.  
Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 

 
4 

7 

Семінарське заняття №7 

Тема 10. Ділова етика в бізнесі 

 

4 

Разом годин 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття № 1. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 1. Організація створення бізнесу 

 Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теоріями і методологією створення бізнесу. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1.Дати визначення поняття бізнесу. 

2. Назвати критерії створення  бізнесу.  

3. Пояснити, у чому полягає сутність наукового методу. Чому саме науковий 

метод дозволяє отримати знання, яке відповідає критеріям наукового? 

4. Пояснити, які існують рівні пізнання. 

5. Який існує зв’язок між теоретичним та та практичним в бізнесі? 

6. Назвіть основні теоретичним методи дослідження та створення бізнесу, поясніть їх 

сутність. 

7. Яку роль відіграє абстрагування у створенні бізнесу? 

8. У чому сутність методів аналізу та синтезу? Як вони пов’язані між собою у створені 

бізнесу? 

 

План семінару 

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 2 Форми організації та управління бізнесом 

1.Підприємство як основа архітектури бізнесу. 

2.Об’єднання підприємств та господарські товариства 

3.Організаційно-правові форми бізнесу. 

 

 



Рекомендована література до теми семінару: 

1. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 158 с. 

2. Бабій Л. Стратегії європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. 

Бабій. −К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. − 138с. 

3. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник / Л. В. Балабанова. − Вид. 3-тє, перероб. і 

доп. − К. : КНЕУ, 2011. − 543 с. 

4. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. 

посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 

5. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : 

Центр учбової літератури, 2012. − 224 с. 

6. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. поcіб. 3 – те вид., випр. і доп. /   

 С. Варналій. – К. : Знання, 2006. – 330 с. 

7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : Підручник / А. В. Войчак. –К. : КНЕУ, 

2009. – 328 с. 

8. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 

9. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : 

Кондор, 2008. – 302 с. 

10. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

 Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

11. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. 

Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

3. Сайт Державного Комітету Статистики України: http://wwwukrstatgov.ua  

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/


 

Семінарське заняття № 2. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням бізнесу 

Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теорією і методологією управління 

фінансовим забезпеченням бізнесу. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дати визначення поняття фінанси суб’єктів бізнесу. 

2. Назвати принципи реалізації комерційного розрахунку. 

3. Як поділяють фінансові ресурси підприємництва за джерелами формування? 

4. Що є матеріально-технічною основою процесу виробництва на підприємстві? 

5. Дати визначення поняття банк. Описати класифікацію банків. 

6. Що таке депозитні і поточні рахунки? Які документи потрібні для відкриття 

поточного рахунку? 

7. Назвати основні форми розрахункових документів, за якими здійснюються 

безготівкові розрахункові операції. 

8. Дати визначення поняття кредит. Назвати функції, які притаманні кредиту. 

 

План семінару 

Тема 3. Організація та управлінням фінансовим забезпеченням бізнесу 

1.Організація фінансування бізнесу. 

2.Організація фінансового обслуговування бізнесу. 

3.Кредитування бізнесу. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

1. 1. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник / Л. В. Балабанова. − Вид. 3-тє, перероб. 

і доп. − К. : КНЕУ, 2011. − 543 с. 

2. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. 

посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 

3. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : 



Центр учбової літератури, 2012. − 224 с. 

4. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. поcіб. 3 – те вид., випр. і доп. /   

 С. Варналій. – К. : Знання, 2006. – 330 с. 

5. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

 Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

6. Захарчин Г. М. Основи підприємництва : навч. поcіб. / Г. М. Захарчин – К. : Знання, 

2008. – 437 с. 

7.  Іванюта С. М. Підприємництво та бізнес-культура : навч. посібник. / С. М. 

Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 288с. 

8.  Калина А. В. Державна політика розвитку підприємництва в Україні / А. В. 

Калина. – К.Патерик, 2014. – 498 с. 

9.  Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : Алерта, 

2012.– 256 с. 

10. Донець Л. І. Основи підприємництва : навч. посібник / Л. І. Донець, Н. Г. 

Романенко –К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

3. Сайт Державного Комітету Статистики України: http://wwwukrstatgov.ua  

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

 

 

 

 

 

 

 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/


 

Семінарське заняття № 3. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теорією і методологією інфраструктури 

бізнесу. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дати визначення поняття інфраструктура. 

2. Назвати елементи інфраструктури. 

3. Що таке комерційний банк? Основне призначення комерційного банку? 

4. Назвати основні завдання Національного банку України. 

5. Дати визначення поняття біржа. Які категорії членів біржі? 

6. Що являє собою мито? Які види ставок мит? 

7. Що таке податкова система? Хто є основними учасниками виробництва валового 

внутрішнього продукту? 

8. Назвати суб’єкти і об’єкти податкових правовідносин? 

9. Що таке господарський суд? Його завдання? 

 

План семінару 

Тема 4. Організація інфраструктури бізнесу 

1.Елементи інфраструктури бізнесу. 

2.Організація банківської інфраструктури бізнесу. 

3.Біржова інфраструктура в бізнесі. 

4.Митна система в інфраструктурі бізнесу. 

5.Податкова система в інфраструктурі бізнесу. 

6.Система арбітражу в інфраструктурі бізнесу. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

1. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ.посіб. / Ю. В. 

Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 



 

2. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : 

Центр учбової літератури, 2012. − 224 с. 

3.  Економічна та майнова безпека бізнесу: навч. посіб. / Б. М. Андрушків, Л. Я. 

Малюта. –Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 180 с. 

4. Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : Алерта, 

2012.– 256 с. 

5. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 158 с. 

6. Бабій Л. Стратегії європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. 

Бабій. −К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. − 138с. 

7. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : 

 Кондор, 2008. – 302 с. 

8. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 

9. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : Підручник / А. В. Войчак. –К. : КНЕУ, 

2009.– 328 с. 

10. Іванюта С. М. Підприємництво та бізнес-культура : навч. посібник. / С. М. Іванюта, 

В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 288с. 

11. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, 

     Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua  

2. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  

3. Радник. Український юридичний портал: http://radnuk.info  

4. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

5.  Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

6.  Сайт Державного Комітету СтатистикиУкраїни: http://wwwukrstatgov.ua  

7.  Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

 

 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.dus.gov.ua/
http://radnuk.info/
http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/


 

Семінарське заняття № 4. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 5. Організація управління персоналом у бізнесі 

Тема 6. Організація роботи з інформацією 

Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теорією і методологією управління 

персоналом у бізнесі. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Назвіть найбільш популярні школи управління в бізнесі. 

2. Охарактеризуйте напрями розвитку відносин бізнесу із громадськістю. 

3. Як поділяють заробітну плату робітників? 

4. Які  основні тенденції в галузі організації й оплати праці працюючих у 

промисловості? 

5. Охарактеризуйте методи морального й матеріального стимулювання в? 

6. Що таке операційна система і сучасний користувач? 

7. Назвати основні функції економічних інформаційних систем. 

 

 

План семінару 

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 6. Організація роботи з інформацією 

1.Особливості інформації при прийнятті рішень у бізнесі. 

2.Економічні інформаційні системи у бізнесі. 

3.Вартість інформації та інформаційних продуктів. 

 

 

 



Рекомендована література до теми семінару: 

1. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник / Л. В. Балабанова. − Вид. 3-тє, 

перероб. і доп. − К. : КНЕУ, 2011. − 543 с. 

2. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 

304 с. 

3. Іванюта С. М. Підприємництво та бізнес-культура : навч. посібник. / С. М. 

Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 288с. 

4. Калина А. В. Державна політика розвитку підприємництва в Україні / А. В. 

Калина. – К.Патерик, 2014. – 498 с. 

5. Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : 

Алерта, 2012.– 256 с. 

6. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. 

посіб. /Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 

7. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 158 с. Бабій Л. Стратегії 

європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. Бабій. −К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2012. − 138с. 

8. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К.  

Кондор, 2008. – 302 с. 

9. Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. 

Каракай,  Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 

440 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

3. Сайт Державного Комітету Статистики України: http://wwwukrstatgov.ua  

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

5. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/
http://www.dus.gov.ua/


 

Семінарське заняття № 5. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 7. Організація укладання комерційних угод 

Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці 

Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теорією і методологією укладання 

комерційних угод у бізнесі. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дати визначення поняття комерційна угода, їх класифікація. 

2. Що таке ціни? Який вид цін запроваджено в Україні? 

3. Назвати етапи проведення комерційної угоди? 

4. Який документ є основним при укладанні комерційної угоди? 

5. Які права має власник інформаційних ресурсів? 

6. Охарактеризувати основні блоки у загальному обсязі комерційної таємниці. 

7. Що містить у собі система заходів, що забезпечують охорону комерційної 

таємниці? 

 

План семінару 

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. 

4.Зміст контракту купівлі-продажу 

Тема 8. Організація захисту комерційної таємниці 

1.Поняття комерційної таємниці. 

2.Критерії визнання інформації комерційною таємницею. 

3.Організація захисту комерційної таємниці. 

 

 

 



Рекомендована література до теми семінару: 

1. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 158 с. Бабій Л. Стратегії 

європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. Бабій. −К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2012. − 138с. 

2. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. 

посіб. /Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 

3. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. поcіб. 3 – те вид., випр. і доп. / 

     С. Варналій. – К. : Знання, 2006. – 330 с. 

4.  Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : Підручник / А. В. Войчак. –К. : КНЕУ, 

2009.– 328 с. 

5.  Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 

6.  Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : 

 Кондор, 2008. – 302 с. 

7.  Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

8.  Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С 

Копчак, 

9.  О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. – (Вища освіта XXI століття). 

 Довгань Л. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, 

Л. П. Артеменко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 440 с. 

10. Захарчин Г. М. Основи підприємництва : навч. поcіб. / Г. М. Захарчин – К. : Знання, 

2008. – 437 с. 

11. Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : Алерта, 

2012.– 256 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

3. Сайт Державного Комітету СтатистикиУкраїни: http://wwwukrstatgov.ua  

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

5. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/
http://www.dus.gov.ua/


Семінарське заняття № 6. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 

Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теорією і методологією страхування та 

управління ризиками в бізнесі. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дати визначення поняття ризик страхування. 

2. Що є об’єктом страхування? 

3. В чому полягає призначення страхування комерційних ризиків? 

4. Як визначають страхове відшкодування? 

5. Що являє собою поняття фінансового ризику? 

6. Назвати види страхування, які покривають комерційні ризики. 

7. На чому базується система керування ризиком? 

8. Охарактеризувати групи політичних ризиків. 

 

План семінару 

Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 

1.Визначення ризику у бізнесі. 

2.Страхування від втрат у бізнесі. 

3.Страхування комерційних ризиків. 

4.Керування ризиками у бізнесі. 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

1. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник / Л. В. Балабанова. − Вид. 3-тє, перероб. і 

оп. − К. : КНЕУ, 2011. − 543 с. 

2. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. 

посіб. /Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 

3.  Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : 

 Центр учбової літератури, 2012. − 224 с. 

 



4.  Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. поcіб. 3 – те вид., випр. і доп. / 

      С. Варналій. – К. : Знання, 2006. – 330 с. 

5. Донець Л. І. Основи підприємництва : навч. посібник / Л. І. Донець, Н. Г. 

Романенко –К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с. 

6.  Економічна та майнова безпека бізнесу: навч. посіб. / Б. М. Андрушків,  

Л. Я.  Малюта. –Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2016. – 180 с. 

7. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / за ред. Н. М. Євдокимової. – 

К. :КНЕУ, 2011. – 327 с. 

8. Захарчин Г. М. Основи підприємництва : навч. поcіб. / Г. М. Захарчин – К. : Знання, 

2008. – 437 с. 

9. Іванюта С. М. Підприємництво та бізнес-культура : навч. посібник. / С. М. Іванюта, 

В. Ф. Іванюта. – К. : Центр навч. літератури, 2007. – 288с. 

10. Кікіб О. М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О. М. Кікіб, К. В. Белоусов. – К. : Алерта, 

2012.– 256 с. 

11. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : 

Центр учбової літератури, 2012. − 224 с. 

12. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

3. Сайт Державного Комітету Статистики України: http://wwwukrstatgov.ua  

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

5. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

 

 

 

 

 

 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/
http://www.dus.gov.ua/


Семінарське заняття № 7. 

Навчальний час: 2 год 

Тема 10. Ділова етика в бізнесі 

Міжпредметні зв’язки: «Основи ведення сучасного бізнесу» базується на вивченні 

таких дисциплін як «Економіка у європейській інтеграції», «Математика для управлінців», 

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

управління». 

Мета і завдання семінару: ознайомлення з теорією і методологією ділової етики в 

бізнесі. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. Дати визначення поняття ділова етика. 

2. Назвати види ”ненормативної” ділової поведінки. 

3. Що таке бюрократизм? Описати легальні,напівлегальні і нелегальні збори. 

4. Дати визначення поняття хабарництво.  

5. Охарактеризувати вимоги ділової моралі. 

 

 

План семінару 

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. 

 

 

Рекомендована література до теми семінару: 

1. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / Л. Бабій. − К. : 

Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 158 с. 

2. Бабій Л. Стратегії європейських компаній на світових ринках : навч. посіб. / Л. 

Бабій. −К. : Університет економіки та права «КРОК», 2012. − 138с. 

3. Балабанова Л. В. Маркетинг : Підручник / Л. В. Балабанова. − Вид. 3-тє, перероб. і 

доп. − К. : КНЕУ, 2011. − 543 с. 

4. Бондарчук Ю. В. Безпека бізнесу : організаційно-правові основи : наук.-практ. 

посіб. / Ю. В. Бондарчук, А. В. Марущак. − К. : Скіф; КНТ, 2008. − 369с. 



5. Бровкова О. Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / О. Г. Бровкова. − К. : 

Центр учбової літератури, 2012. − 224 с. 

6. Варналій З. С. Основи підприємництва : навч. поcіб. 3 – те вид., випр. і доп. /   

 С. Варналій. – К. : Знання, 2006. – 330 с. 

7. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : Підручник / А. В. Войчак. –К. : КНЕУ, 

2009. – 328 с. 

8. Гой І. В. Підприємництво : навч. посіб. / І. В. Гой. – К. : ЦУЛ, 2013. – 368 с. 

9. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-комерція) : навч. посіб. / А. М. Грехов. – К. : 

Кондор, 2008. – 302 с. 

10. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, 

 Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2012. – 304 с. 

11. Гуменник В. І. Менеджмент організацій : навч. посіб. / В. І. Гуменник, Ю. С. 

Копчак, О. С. Кондур. – К. : Знання, 2012. – 503 с. 

 

Ресурси мережі Інтернет 

1. Науково-освітній портал: http://eup.ru/  

2. Сайт з економічної теорії: http://www.economicus.ru  

3. Сайт Державного Комітету Статистики України: http://wwwukrstatgov.ua  

4. Газета «БИЗНЕС»: http://www.business.ua/  

5. Радник. Український юридичний портал: http://radnuk.info  

 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: програма навчальної дисципліни, робоча програма, 

плани семінарських занять і методичні рекомендації щодо їх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://wwwukrstatgov.ua/
http://www.business.ua/
http://radnuk.info/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) 
 

Поточний та модульний 

контроль 
Індивідуальна 

робота студента 

(ІНДЗ) 

Заохочувальні 

бали 

(затверджені 

Вченою радою 

Університету) 

РАЗОМ – 

100 балів Семінарські 

заняття 

Заліки по 

модулях 

(контрольні 

роботи) 

100 балів 
 
 

Підсумкова оцінка за змістовий модуль оцінюється за розрахунком: 

20
...21 



п

ООО
ПО п  

де  О1, О2, ... – оцінки за знання на поточних практичних роботах/семінарських заняттях та 

результати поточних тематичних тестувань; 

п – кількість практичних робіт/семінарських занять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система нарахування рейтингових балів 

та критерії оцінювання знань студентів 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 Б
а
л

и
 

р
ей

т
и

н
г
у
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а
л

ів
 

1.   Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в 

змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

0-1 

2.  Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 5 балів 



 розгорнутий, вичерпний виклад змісту питань; 

 повний перелік необхідних для розкриття змісту питань категорій та 

законів; 

 використання актуальних фактичних та статистичних даних, матеріалів 

останніх подій в економічній сфері в країні та за її межами; 

 використання матеріалів періодики; 

 проведений опис об’єктів. 

4-5 

 порівняно з виконанням роботи на найвищий бал не зроблено розкриття 

двох пунктів, указаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного 

розкриття питання) 
2-3 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 студент не опрацював законодавчі матеріали, матеріали періодики. 

 робота студента малообґрунтована, неповна; 

 використані матеріали лише підручника. 

1-2 

  самостійна робота  виконана менше, ніж 20% загального обсягу завдань. 0-1 

3.  Залік по модулю 

Критерії оцінювання  5 балів 

Встановлено 3 рівні складності завдань.  

1. Перший рівень – завдання із вибором відповіді – тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь.  

0-5 

2. Другий рівень – завдання з короткою відповіддю.  

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, якщо 

студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі коментарі. 

3. Третій рівень – завдання з розгорнутою відповіддю (повне 

обґрунтування  відповіді).  

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 

потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, таблицями.  

4.  Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

робота виконана та захищена згідно графіка, з поясненнями та 

висновками і в повному обсязі 
5 

робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
4 

робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів або 

вимог 
3 

робота не захищена та виконана з порушенням Методичних рекомендацій 1-2 

робота не виконана. 0 

 

 

Шкала оцінювання успішності студентів 

за результатами підсумкового контролю 
 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, Залік 



диференційований 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) 

 


