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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

сформувати у студентів систему теоретичних знань, практичних навичок та інноваційних 

підходів щодо прийняття зважених управлінських рішень, виходячи з об’єктивної 

інформації щодо розвитку бізнес-процесів на підприємстві 

Тривалість 
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 6 год., практичні заняття 8 год., самостійна робота 
106 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна 

модульна робота 
Підсумковий контроль: екзамен (ПМК) 

 

Базові знання 
Наявність знань з теорії економіки, мікроекономіки та макроекономіки, системного 

аналізу, теорії управління системами. 
 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 
результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 Усвідомлювати основні особливості сучасної 

світової та національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави (ПР09). 

 Проводити аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, визначати функціональні 

сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності 

(ПР10). 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК3). 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК4). 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК11). 

 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища 

на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати (СК4). 

 Розуміння особливостей сучасної світової та національної 

економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів 

соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

http://schedule.puet.edu.ua/


 Вміти аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання соціально-економічних і 

трудових відносин (ПР11). 

 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 

ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у 

невизначених умовах (ПР22). 

держави (СК5). 

 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси (СК9). 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні засади економіки бізнесу 

Тема 1. Економіка як 

основа та складова системи 

бізнесу 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Ринок як середовище та сфера діяльності бізнесу. 2. 

Конкуренція в системі бізнесу. Поведінка бізнесмена у 

конкурентному середовищі. 

Тема 2. Ринок як 

середовище та сфера 

діяльності бізнесу. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Поведінка бізнесмена у конкурентному середовищі. 

Система сучасного бізнесу на макрорівні та його 

складові. Рушійні сили та ознаки бізнесу. Власність, як 

основа бізнесу. 

Тема 3. Система бізнесу та 

бізнес-ідеї 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Функції та принципи підприємництва. Умови організації 

підприємницької діяльності. Сутність бізнес-ідеї. 

Індивідуальні, колективні методи генерації бізнес-ідеї. 

Джерела ідей. 

Тема 4. Бізнес-планування Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

 Організація процесу бізнес-планування. Методика опису 

підприємства та галузі та характеристика продукту. 5. 

Методика складання плану маркетингу. Методика 

розробки виробничого та організаційного планів. 

Тема 5. Ліцензування та 

патентування 

підприємницької діяльності. 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Порядок одержання ліцензії. Переоформлення та 

анулювання ліцензії. Сутність патентування та види 

патентів Порядок одержання патенту. 

Модуль 2. Фінансово-економічні засади економіки бізнесу 

Тема 6. Доходи та прибутки 

у бізнесі 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Аналіз реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань Прибуток, як економічнв категорія. 

Планування прибутку 

Тема 7. Витрати у бізнесі Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми: 

Класифікація витрат для контролю та прийняття 

управлінських рішень. Резерв економії витрат 

Тема 8. Управління 

персоналом 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Особистість: сутність, структура, організаційна 

поведінка. Структура і чисельність персоналу 

підприємства. Вимоги до професійно-кваліфікаційного 

рівня працівників. Компетентність працівника: сутність, 

види. 

Тема 9. Аналіз фінансово-

господарської діяльності 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Зміст основних моделей управління портфелем: матриця 

BCG, матриця McKinsey, матриця еволюції стратегічних 

зон господарювання, матриця ADL, матриця Shell/DPM 

Тема 10. Прогнозування 

діяльності підприємства 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на теми:  

Зміст стратегічного управління. Передумови сучасної 

концепції стратегічного управління. Модель 

стратегічного управління. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти:http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (5 Балів); обговорення матеріалу занять (5 Бали); 
виконання навчальних завдань (5 Балів); завдання самостійної роботи (5 Балів); тестування (5 
бали); поточна модульна робота (10 балів) 

 

35 

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (5 Балів); обговорення матеріалу занять (5 Бали); 

виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної роботи (5 Балів); тестування (5 

Бали); поточна модульна робота (10 Балів) 
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Екзамен 40 

http://ukrstat.gov.ua/
http://russian.doingbusiness.org/
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
Навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


