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Назва дисципліни Організація та управління бізнесом 

Адреса викладання 

дисципліни 

Вул. Коперника, 3 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра публічного 

адміністрування та управління бізнесом 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 28 публічне управління та адміністрування  

спеціальності 281 публічне управління та адміністрування 

Викладачі дисципліни Маліновська Ольга Ярославівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри 

публічного адміністрування та управління бізнесом 

Контактна інформація 

викладачів 

olha.malinovska@lnu.edu.ua  

вул. Коперника, 3, ауд. 502. 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації  

 в день проведення лекцій/практичних занять. 

 он-лайн консультації. (Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити). 

Сторінка курсу financial.lnu.edu.ua 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб формувати сучасне системне 

мислення та комплекс спеціальних вмінь, практичних знань і навичок у 

галузі організації та управління бізнесом. 

Тому у курсі представлено як огляд теоретичних основ управління 

бізнесом, а саме: принципи управління бізнесом , зміни як економічна 

категорія та необхідність їх проведення, джерела змін: зовнішні та 

внутрішні, теорії пояснення організації та управління бізнесом, 

класифікація організаційних змін в бізнесі. А також моделі управління 

бізнесом, планування в організації та управлінні бізнесом та механізм 

їх реалізації.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Організація та управління бізнесом» належить 

до нормативної навчальної дисципліни та вивчається згідно з 

навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр» за галуззю знань: 28 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціалізацією «Публічне адміністрування та 

управління бізнесом» 2 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Підсумковий контроль – 

залік у кінці семестру. Обсяг курсу – 150 години аудиторних занять 64, 

з них 32 годин лекцій, 32 годин семінарських занять та 82 годин 

самостійної роботи.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та управління 

бізнесом» є 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 

mailto:olga.malinovska@lnu.edu.ua


знань з основ ведення сучасного бізнесу; допомогти майбутньому 

фахівцю оволодіти інструментарієм прийняття ефективних 

господарських рішень. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

 

1. Публічне управління: навчальний посібник / А.В. Стасишин, Г.В. 

Капленко, Г.О. Комарницька, О.В. Герасименко О.Я.Маліновська та 

ін/.; (за заг. ред. А.В. Стасишина). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2019. – 460 с. 

2. Андрющенко К.А. Теоретичні аспекти управління бізнесом / К.А. 

Андрющенко // Ефективна економіка. - 2010. - № 7 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com. ua. 

3 Маліновська О.Я. Інноваційний менеджмент як вимога сучасності/ 

Маліновська О.Я., Корень Д.О// Молодий вчений.– № 11 (75). – 2019. – 

С. 538-542. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf 

4. .Маліновська О.Я. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу 

як фактор сталого розвитку соціально-економічних систем різного 

рівня / Маліновська О.Я., Себестянович І.С. // Молодий вчений.– № 11 

(75). – 2019. – С. 542-545. 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf 

5.Маліновська О.Я. Соціальна відповідальність бізнесу як засіб 

управління організацією / Маліновська О.Я., Педченко І.І //Збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

”Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної 

кризи „ 27 листопада 2019 року. – Львів: Львівський інститут ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП», 2019. – С. 245-247 

http://li-maup.edu.lviv.ua/kafedry/kafedra-ekonomiky/novyny-i-

podiyi/mizhnarodna-naukovo-praktychna-inte 

6.Маліновська О.Я. Стратегія маркетингу в умовах дефіциту 

фінансових ресурсів // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 

„Інноваційний розвиток та безпека підриємства в умовах 

неоіндустріального суспільства”: (31 жовтня 2019 р.)/ відп. ред. О. М. 

Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2019. – С. 636-639. 

http://nuwm.edu.ua/naukovi-zakhodi-ta-publikaciji/nov201908101545s444 

7.Olga Malinovska EYE tracking w usprawnianiu systemu informatycznego 

– wyniki badan / Olga Malinovska, Janusz Nesterak, Dariusz Put, Wojciech 

Szymla// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. „Інноваційний розвиток 

та безпека підриємства в умовах неоіндустріального суспільства”: (31 

жовтня 2019 р.)/ відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 

2019. . – С. 373-376. 

http://nuwm.edu.ua/naukovi-zakhodi-ta-publikaciji/nov201908101545s444 

8.Маліновська О.Я. Розвиток соціально-рекреаційної сфери гірських 

територій України / Маліновська О.Я. Братковська Х.Р. //Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти і молодих вчених „Перспективи розвитку територій: теорія і 

практика” Харків, 22–23 листопада 2019 р. / Харківський національний 

університет міського господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 56-

59. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

9.Маліновська О.Я. Розвиток соціальної сфери Львівської області / 

Маліновська О.Я., Беднарчук В.В. //Матеріали Всеукраїнської науково-

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/224.pdf
https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019


практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених 

„Перспективи розвитку територій: теорія і практика” Харків, 22–23 

листопада 2019 р. / Харківський національний університет міського 

господарства імені О. М. Бекетова– 2019. – С. 41-44. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019%2 

 

Додаткова література 

1. Щодо активізації взаємодії організацій громадянського суспільства 

із органами державної влади: аналіт. зап. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/881 

2. Державний комітет України з питань регуляторної політики та 

підприємництва: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index. 

3. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua. 

4. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua. 

5. Періодичні видання України з проблем бізнесу: 1. http://ek-

lit.agava.ru/ – Бібліотека економічної і ділової літератури; 

6. http://eup.ru – науково-освітній портал “Економіка і управління на 

підприємстві”; 

7. http://www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент»  

8. http://www.business.ua – журнал "Бизнес" 

9. http://journals.kpi.ua/ua/22 – «Сучасні проблеми економіки і 

підприємництво»: збірник наукових праць. 

10. / http://liber.rsuh.ru/ Conf/ Psyh_razvitie/leontieu_2.htm Леонтьев Д. А. 

Личностная зрелость как опосредование личностного роста  

11. Андрющенко К.А. Теоретичні аспекти управління бізнесом / К.А. 

Андрющенко // Ефективна економіка. - 2010. - № 7 [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://www.economy.nayka.com. ua. 

12. Офіційне представництво Президента України: 

www.president.gov.ua 

13. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua 

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

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

16. Стратегічне планування в регіонах Європейського Союзу: 

http://www.cor.eu.int/home. htm  

 

Обсяг курсу 150 годин аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин 

практичних занять та 82 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

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. 

https://eprints.kname.edu.ua/54750/1/2019
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://radnuk.info/
http://www.dus.gov.ua/
http://www/


- 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. 

Ключові слова Організація та управління бізнесом 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подаються у формі СХЕМИ КУРСУ 

 

СХЕМА КУРСУ 
Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

Література. 

 

*** Ресурси в інтернеті 

Завдання, 

год 

Термін 

виконання 

1 Тема 1. Організація створення 

бізнесу 

Пошук ідеї бізнесу та умови його 

створення. Створення 

початкового капіталу у бізнесі та 

його використання. Легалізація 

бізнесу. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет 

України з питань 

регуляторної політики та 

підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/cont

rol/uk/index.– Науково-

освітній портал 

“Економіка і управління на 

підприємстві http://eup.uа. 

 

6 

1,2 

2 Тема 2. Форми організації та 

управління бізнесом 

Підприємство як основа 

архітектури бізнесу. Об’єднання 

підприємств та господарські 

товариства. Організаційно-правові 

форми бізнесу. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа. 

10 

2,3 

3 Тема 3. Організація та 

управлінням фінансовим 

забезпеченням бізнесу 

Організація фінансування бізнесу. 

Організація фінансового 

обслуговування бізнесу. 

Кредитування бізнесу. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

10 

3,4 
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управління на підприємстві 

http://eup.uа. 
4 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. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа.a. 

10 

4,5 

5 Тема 5. Організація управління 

персоналом у бізнесі 

Підходи до управління 

персоналом. Системи зв’язків із 

громадськістю. Стимулювання 

праці найманих працівників у 

бізнесі 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа.. 

8 

5,6 

6 Тема 6. Організація роботи з 

інформацією 

Особливості інформації при 

прийнятті рішень у бізнесі. 

Економічні інформаційні системи 

у бізнесі. Вартість інформації та 

інформаційних продуктів 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа.. 

10 

6,7 

7 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. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна  

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа. 

9 

8,9 

8 Тема 8. Організація захисту 

комерційної таємниці 

Поняття комерційної таємниці. 

Критерії визнання інформації 

комерційною таємницею. 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

10 

9,10 
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Організація захисту комерційної 

таємниці. 

 

 

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна 

робота 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа. 
9 Тема 9. Страхування та 

управління ризиками в бізнесі 

Визначення ризику у бізнесі. 

Страхування від втрат у бізнесі. 

Страхування комерційних 

ризиків. Керування ризиками у 

бізнесі. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна 

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа. 

9 

10,11 

10 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. 

 

Лекція, 

практичне  

заняття,  

індивідуальна 

науково-

дослідна робота, 

робота в групах, 

самостійна 

робота 

Література:[1,2,3,4,5] 

 

Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua. 

Сервер Верховної Ради 

України: 

http://www.rada.gov.ua. 

Державний комітет України 

з питань регуляторної 

політики та підприємництва: 

http://www.dkrp.gov.ua/contr

ol/uk/index.– Науково-

освітній портал “Економіка і 

управління на підприємстві 

http://eup.uа. 

8 

11,12 

 
Підсумковий 

контроль, форма 

Екзамен в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з нормативних 

дисциплін«Основи економічної науки», «Економіка у європейській 

інтеграції», «Математика для управлінців », «Теорія і практика 

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

управління». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація. 

Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних форм і 

методів навчання (ситуаційні вправи, робота в парах, малих групах, 

рольові ігри та ін.). 

Необхідне обладнання Проектор, ПК. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

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 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index
http://www.nau.kiev.ua/
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http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/index


(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. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (ІНДЗ, вирішення кейсу).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

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. 

 

 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

 


