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Опис навчальної дисципліни  

Мета вивчення 

навчальної дисципліни  

Опанування студентами певних спеціальних знань та навичок самостійної 

діяльності в підприємницькому середовищі, спрямованої на створення та 

забезпечення ефективного, прибуткового функціонування суб’єктів 

господарчої діяльності в галузях виробництва, торгівлі, надання послуг, а 

також сприяти формуванню у студентів глибоких теоретичних знань і 

первинних навичок аналізу практичних проблем управління бізнесом 

Тривалість  
5 кредів ЄКТС, разом 150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., 

самостійна робота 90 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; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання   

«Основи економічної теорії», «Менеджмент», «Стратегічний 

менеджмент», «Маркетинг», «Управління персоналом», «Операційний 

менеджмент» 

Мова викладання  Українська  

http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php
http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php
http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdd.php


  

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 

Програмні результати навчання  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми, 

які характеризуються комплексністю і 

невизначеністю умов, у сфері менеджменту 

або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів соціальних 

та поведінкових наук. 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях.  

ЗК 5. Здатність та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК15. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів)  

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики 

організації.  

СК4. Вміння визначати функціональні сфери організації 

та зв’язки між ними.  

СК5. Здатність управляти організацією та її 

підрозділами через реалізацію функцій менеджменту.  

СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний 

інструментарій менеджменту.  

СК8. Здатність планувати діяльність організації та 

управляти часом.  

ФК11. Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління.  

СК14. Розуміти принципи психології та 

використовувати їх у своїй професійній діяльності.   

  

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми  Види робіт  Завдання самостійної роботи у розрізі 

тем  

 Модуль 1. Теоретико-методологічні аспекти управління бізнесом 

Тема 1. Соціально-

економічна природа 

бізнесу. Поняття 

сучасного бізнесу 

Відвідування занять; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи;  

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 

Тема 2. Особливості 

Сучасного бізнесу та 

бізнес-структур 

Сутність бізнесу. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 

Тема 3. Механізм 

створення власної 

справи 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 



Тема 4. Державне 

регулювання 

підприємницької 

діяльності 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування  

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 

Тема 5. Розвиток 

бізнесу 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування; 

поточна модульна робота 

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою. 

Виконати поточну модульну робота 

 Модуль 2. Система забезпечення функціонування бізнесу 

Тема 6. Зовнішнє та 

внутрішнє середовище 

функціонування 

бізнес-структури 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 

Тема 7. 

Мікросередовище 

діяльності бізнес-

структури. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 

Тема 8. Планування 

діяльності бізнес-

структури. 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконати індивідуальне завдання для 

самостійної роботи. Опрацювати 

навчально-методичну літературу, 

рекомендовану викладачем, за темою 

Тема 9. Управління 

розвитком трудового 

потенціалу бізнес-

структури  

  

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові  

документи, рекомендовані 

викладачем, за темою  

Тема 10. Контроль як 

засіб досягнення цілей 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; завдання  

самостійної роботи; тестування  

Виконати розрахункове завдання для  

самостійної роботи. Опрацювати 

нормативно-правові  

документи, рекомендовані 

викладачем, за темою  
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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: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення 

про академічну доброчесність» 

(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); 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/neformalna-osvita  

 

Оцінювання  

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт  
Максимальна 

кількість балів  

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 

бали); обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 

бали); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (5 бали); поточна 

модульна робота (15 балів)  

40  

Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання 

(3 бали); обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (5 

бали); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (5 бали); поточна 

модульна робота (15 балів)  

40  

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  

74-81  С  Добре  

64-73  D  Задовільно  

60-63  Е  Задовільно достатньо  

http://buklib.net/books/33887/
http://www.rusnauka.com/4_SWMN_2010/Economics/58536.doc.htm
http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita


35-59  FX  Незадовільно з можливістю повторного 

складання  

0-34  F  
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни  

90-100  А  Відмінно   

82-89  В  Дуже добре   

  


