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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться питаннями в області 

організації, функціонування і розвитку діяльності фірми в сучасних умовах розвитку 

світового господарства..    

Опановують форми організації бізнесу, методи і процеси планування і контролю; 

вивчають структури і технології розробки планів економічного і виробничого розвитку 

підприємства, склад показників і методики їх розрахунку, оптимізацію виробничої 

програми. 
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Фізика; Вища математика. Економіка підприємства; 

Маркетинг; Стратегія підприємства. 
Програмні результати навчання: 

знати:  

- структуру, функції, проблеми та перспективи розвитку підприємства в 

ринкових умовах господарювання; 

- права, обов’язки, відповідальність і організацію своєї справи та 

взаємовідносини між основними учасниками економічних відносин.; 

- основні типи, форми організації, функції та бізнес-процеси, що відбуваються 

в сучасних організаціях, їх структурних підрозділах; 

- механізм державного регулювання підприємницьких структур. 



володіти: 

– методикою дослідження при вирішенні наукових і прикладних задач; 

– методикою розрахунку показників при організації бізнесу; 

– технічним, організаційним, управлінським та економічним кругозором, який 

сприяє орієнтуватися в постійно мінливому ринковому середовищі і 

знаходити правильні організаційні рішення і їх технічні та економічні 

обґрунтування, використовувати всі методи для збільшення своїх власних 

доходів і покращення добробуту в нових умовах господарювання. 
вміти:  

– розробляти програми організаційного розвитку і змін та забезпечувати їх 

реалізацію; 

– здійснювати оцінку економічної ефективності інноваційних проектів в бізнесі; 

– застосовувати кількісні, якісні методи для проведення прикладних досліджень 

та управління бізнес-процесами, готувати аналітичні матеріали за 

результатами їх застосування;  

– вибирати та застосовувати найкращій світовий досвід, передові форми, 

процедури та інструменти організації бізнесу для забезпечення їх 

конкурентоспроможності. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекці

ї 

практ

ичні 

лабор

аторні 

самос

тійна 

1.1  Економічна природа бізнесу 2  - - 

1.2 Механізм створення бізнесу 2  - - 

1.3 Технологія бізнес-планування 2 2 - - 

1.4 Організаційні форми бізнесу 2 2 - - 

1.5 Функціональні напрями управління бізнесом 2 1 - - 

1.6 Стратегії розвитку бізнесу 2 2 - - 

1.7 Ціна та методи ціноутворення у бізнесі 2 2 - - 

1.8 Маркетинговий підхід в управлінні бізнесом 2 2 - - 

1.9 Виробничий процес та його основні елементи у бізнесу 2 1 - - 

1.10  Персонал та його категорії у бізнесі 2 2 - - 

1.11  Інноваційний розвиток бізнесу 2 1 - - 

1.12 Управління бізнесом у кризових ситуаціях 2 1 - - 

 Всього 24 16 - - 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

Мінімальний рівень оцінювання, щодо отримання «заліку» за навчальною 

дисципліною «Організація бізнесу» складає 60 балів і може бути досягнений наступними 

засобами оцінювання: 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 

семестрі 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
1 20 40 



Виконання індивідуальних практичних завдань 8 20 30 

 Виконання розрахункової роботи  20 30 

Разом  60 100 

 
З дисципліни передбачено виконання розрахункової роботи.  

Розрахункова робота складається з теоретичного розділу, практичного розділу. 

Теоретичний розділ передбачає розкриття теоретичних аспектів організації бізнесу. 

 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди 

з викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 

 

Інформаційне забезпечення 

Основна література 

1. Абчук Ä А, Курс предпринимательства. - СПб.: Изд-во "Альфа", 2001. 

2. Ален М., Кейт X. Руководство по безопасности бизнеса. М.: Филинч, 1998. 

3. Альберт С, Венц Дж., Уильяме Т. Мошенничество. Луч света на темные стороны 

бизнеса / Пер. с англ. - СПб: Питер, 1995. 

4. Бревнов А. А. Организация частного предприятия в Украине. - Харьков: 

"Одиссей", 2004. 

5. Бусыгин А. В. Предпринимательство: Учебник. - 3-е изд. М.: Дело, 2001. 

6. Варналій 3. С. Мале підприємництво: Основи теорії і практики. - К.: Знання, 2001. 

7. Варналій 3. С. Основи підприємництва: навчальний посібник. - К.: Знання - Прес, 

2002. 

8. Дайновский Ю. А. 505 приемов бизнеса: Маркетинг, менеджмент, реклама, 

торговля, производство, налоги, стимулирование труда. - К.: A.C.К., 2004. 

9. Довідник з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців / під ред. С. Третьякова (видання трете, доповнене). - К.: 

Держпідприємництво, 2004. 

10. Скібіцький О. М.у Туз О. І. Управління конфліктами в антикризовому 

менеджменті: Текст лекцій. - К.: Кондор, 2009. 

11. Скібіцька Л. /., Туз О. І. Інвестиції та інновації в антикризовому менеджменті: 

Текст лекцій. - К.: Кондор, 2009. 

12. Красовский Ю. Д. Управление поведением в фирме: эффекты и парадоксы. М.: 

ИНФРА-М, 1997. 

13. Крысин А. В. .Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и 

статистика, 1996. 

14. Мартене М. Фуркад К. Менеджмент малых и средних предприятий / Пер. с фр. 

Мн.: БГЭУ, 1998. 

15. Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент. Навчальний посібник. - К.: Центр 

учбової літератури, 2009. 



16. Як почати свій бізнес: Програма по розвитку малих і середніх підприємств для 

постачальників бізнсс-послуг у Молдові.-Кишинеу: RProEra Grup TOB, 2004. 

  

Допоміжні джерела інформації 

1. Конституція України. Видавництво "Україна", К., 1996. 

2. Про зайнятість населення: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-

1994.- N 14. 

3. Про підприємства в Україні: Закон України.-К.:Україна,-1991. 

4. Про господарські товариства: Закон України//Відомості Верховної Ради України.-

1991.^ 49. 

5. Про власність: Закон України//Голос України.-1991.-21 жовт. 

6. Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності: Закон України//Голос України.-1992.- 29 квіт. 
 

 
 


