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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  4  

Галузь знань 

07 

Управління і 

адміністрування 
 

Нормативна 

 

Напрям підготовки 

Модулів - 2  

Спеціальність: 

073_менеджмент 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 4-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120  
7-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 2 

самостійної роботи студента –

3 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

30 год.  

Практичні, семінарські 

26 год.  

Лабораторні 

0 год. 0 год. 
Самостійна робота 

64 год. 66 год. 

Індивідуальні завдання:  

0 год.  
Вид контролю:  

екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (50%): 

для денної форми навчання – 50% 

для заочної форми навчання –  50% 
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 ІІ. Мета вивчення навчальної дисципліни    

 

  Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів системи 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 здійснення комерційних, 

фінансових, посередницьких та  інших операцій та встановлення конструктивних ділових 

стосунків із партнерами. 

Основні завдання вивчення дисципліни:  

*  формування у студентів сучасного світогляду  соціально-ринкової орієнтації;  

*  надання цілісної системи наукових знань у сфері теорії та практики управіння бізнесом;  

*  розуміння процесу управління в системі бізнесу та його складових;  

*  вміння використовувати отриманні теоретичні знання в галузі управління бізнесом у 

практичних ситуаціях 

*  засвоєння основних заходів, щодо вдосконалення управління бізнесом, проведення оцінки 

та підвищення ефективності його функціонування.  

Статус дисципліни 

Базова 

 

У сучасній економіці більшість господарських завдань розв’язується на основі певних 

проектів, тобто спочатку визначаються цілі, а потім робиться спроба досягти їх з урахуванням 

часових, ресурсних та фінансових обмежень на альтернативній основі. Планування проектів у 

поєднанні з процесами регулювання й контролю впровадження утворюють процес управління 

проектами. Світовий досвід свідчить, що управління проектами стало загальним стандартом 

поведінки у практичній діяльності усіх успішно діючих підприємств. Управління проектами 

посідає важливе місце процесі підготовки та прийняття управлінських рішень, є невід’ємною 

частиною планування господарською діяльності підприємств усіх форм власності та 

господарювання. Управління проектами – це сукупність управлінських дій, спрямованих на 

підвищення ефективності операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.   

  

 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

 

В умовах ринкової економіки розвиток бізнесу є необхідною умовою функціонування 

економіки. Серед актуальних проблем особливе місце належить управлінню бізнесом.  

Курс управління бізнесом дає уяву, щодо керівництва, організації бізнесу, оцінює вплив 

зовнішніх факторів з боку держави на функціонування бізнесу, розглядає підвищення 

ефективності функціонування бізнесу. 
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 Управління бізнесом тісно пов'язаний з такими дисциплінами як менеджмент, економіка 

підприємства, організація підприємницької діяльності, маркетинг, фінансовий менеджмент, 

інвестиційний менеджмент, інноваційний менеджмент, бізнес планування, стратегічне управління 

та антикризовий менеджмент. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

 

  Освітніми компетентностями  «Основи управління бізнесом» є   наступні : 

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і 

планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове 

спілкування рідною мовою, комп'ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з 

різних джерел, прийняття рішень. 

Міжособистісні компетентності - здатність до самокритики, робота в команді, 

міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов'язання. 

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі 

навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність 

породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, ініціативність, турбота 

про якість, бажання досягти успіху. 

Глобальні компетентності - знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного 

розвитку, розуміння процесів глобалізації, здатність системно мислити, творчо підходити до 

вирішення проблем, генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі. 

 Соціально-трудова компетентність - володіння знаннями та досвідом у сфері 

громадянсько-суспільної діяльності, у соціально-трудовій сфері, уміння аналізувати ситуацію на 

ринку, діяти відповідно до особистої та суспільної вигоди, володіти етикою трудових і 

громадських взаємин.  Опанування мінімально необхідними для життя в сучасному суспільстві 

навички соціальної активності та функціональної грамотності. 

Коротке пояснення можливостей і переваг (для вибіркових дисциплін) 

 

Передумови для вивчення дисципліни 

 

Бізнес - це будь-який вид безпосередньої діяльності з метою отримання прибутку. Він 

передбачає залучення власних засобів або опосередковану участь в такій діяльності через 

вкладення в діло власного капіталу. В бізнесі не обов’язково безпосереднє керівництво, можлива 

тільки форма участі (наприклад, через деякі засоби, гроші тощо). Ось чому служба в державних 

установах, робота по найму в компанії не є бізнесом, але володіння акціями компанії або робота на 

власному підприємстві – бізнес. 

Визначальними рисами бізнесу є: 

• ініціативність; 

• самостійність у прийнятті господарських рішень; 

• рисковий характер діяльності; 

• економічна свобода суб'єктів господарювання; 

• творчий підхід до справи. 

Бізнесмен самостійно розробляє бізнес-план власної справи, укладає угоди з партнерами, 

вибирає постачальників і споживачів виробленої продукції. В відповідальності з чинним 

законодавством і станом господарської кон’юнктури встановлює ціни, здійснює вільне наймання 
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робітників, бере на себе відповідальність за свої рішення та їх наслідки. Рішення з невідомими 

наслідками – є ризик. Бізнес завжди пов’язаний з ризиком – об’єктивним явищем, подією з 

негативними, особливо невигідними економічними наслідками, які можливо збудуться в 

майбутньому в якийсь проміжок часу в невідомих обсягах. Ризик – це можливе негативне 

відхилення від норм, дійсне фактичне негативне відхилення є збиток. Підприємницький ризик 

може трансформуватися в відповідний збиток. В цьому випадку він приймає конкретні 

вимірюванні і реальні риси, які завжди треба мати на увазі. Збиток в особливо великих обсягах 

може привести до банкрутства.Спонукальним мотивом бізнесу є комерційний успіх і задоволення 

інтересів ділових людей. Бажання отримати прибуток спонукає учасників господарського процесу 

до розширення виробництва, зниження витрат і цін на товари та послуги. 

 
ІІІ. Очікувані результати навчання 

  Результатом вивчення дисципліни є спроможність студентів з’ясовувати причинно-

наслідкові зв’язки в організаціях, аналізувати й узагальнювати матеріал у певній системі, 

порівнювати факти на основі здобутих з різних джерел знань . 
               Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:  

              знати:  

 сутність формування та особливості функціонування бізнес-структур; 

 аспекти взаємозв’язків бізнес-структур та фінансового, маркетингового менеджменту,  

управління логістикою і закупівлями; 

 особливості визначення засад функціонування менеджерів та лідерів у бізнесструктурах; 

 юридичні проблеми управління бізнесом; 

 уміти: 

 визначати сутність формування та особливості функціонування бізнес-структур;  

визначати аспекти взаємозв’язків бізнес-структур та фінансового, маркетингового 

менеджменту, управління логістикою і закупівлями; 

 визначати засади функціонування менеджерів та лідерів у бізнесструктурах; 

 аналізувати юридичні проблеми управління бізнесом. 
 

 

ІУ. Критерії оцінювання результатів навчання 

Завдання дисципліни - забезпечити ґрунтовну підготовку з  дисципліни студентів, глибоке 

розуміння ними законів та категорій цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку 

економічних систем, сутності ринкової економіки, причин виникнення криз, способів і методів  

управління  кризовими явищами в умовах  обмежених економічних ресурсів суспільства та проблем, 

пов'язаних з переходом українського суспільства до соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Рекомендована шкала балів за видами навчальних робіт  

 

№ 

з/п  

Види навчальних робіт  Максимальна оцінка у 

балах за виконання  

Примітка  

1.  Відповіді на семінарах  0-5  За семінар, незалежно від 

кількості відповідей  

2.  Доповнення  2,5  За семінар  

3.  Розв'язок задач: - 

індивідуальний; - участь у 

колективному розв'язку  

0-5 

 

2,5  

За практичне заняття незалежно 

від кількості задач;  

За заняття  
4.  Тестування  0 -5  За одне правильно виконане 

завдання  
5.  Фіксований виступ (аналіз 

проблеми)  

0-5  За один виступ  

6.   контрольні роботи: КР№1  0- 10  Загалом за 1-ну контрольну  

7. KP№2                   0- 10    За роботу  
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Контрольні роботи проводяться у формі тестів і задач, оскільки такий варіант контролю 

знань оптимальний як з точки зору зручності перевірки робіт, так і з точки зору можливості 

використання комп'ютерних технологій проведення цих робіт.   У разі потреби контрольні роботи 

можуть здійснюватися і у традиційній формі письмової відповіді на поставлені запитання. У 

такому випадку завданнями контрольних робіт можуть виступати питання підсумкового кон-

тролю, кількість яких буде обмежена тематичним спрямуванням відповідного модулю. 

Критерії оцінки знань студентів за сумарним рейтингом: 

Відмінно – 90-100 балів, А; 

Дуже добре – 82-89 балів, В; 

Добре -75-81 бал, С; 

Задовільно – 68-74 бали , Д; 

Достатньо, задовільно – 60-67 балів, Е 

Незадовільно – 35-59 балів, FХ, можливість повторного складання. 

Незадовільно – 1-34 бали, F- повторне вивчення. 

У останньому випадку відповідно до «Положення про систему триступеневого контролю 

знань студентів Міжрегіональної Академії управління персоналом» студенту рекомендується 

повторне слухання курсу.  

 

У. Засоби діагностики  результатів навчання 

Засобами діагностики з дисципліни «Основи правління бізнесом» є навчальні матеріали, 

які використовуються для перевірки рівня навчальних досягнень студентів: тести, питання для 

усного опитування, завдання для самостійної роботи, конспекти, завдання для письмової 

контрольної роботи. 

В процесі вивчення дисципліни «Основи правління бізнесом»  використовуються наступні 

методи діагностики успішності навчання: поточне опитування, розв’язування тестових завдань, 

виконання творчих завдань, написання рефератів. 

 

УІ. Програма навчальної дисципліни 
 

            Денна форма навчання 

 

№ 
Курс  1, Семестр  2  

Обсяг кредитів ЄКТС- 4, 

Всього годин у семестрі 120 

Назва теми 

 

лек

-ції 

(Л) 

се

мін

ар. 

За

н  

  

практ., 

лаб. 

зан. 

  

сам. 

роб. 

студ. 

 

фор-

ма 

конт-

ролю 

При

міт-

ка 

          

  Змістовий модуль  І .Управління бізнесом        У,Т  
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як предмет  

11..   Бізнес та його сутність  2  1    

22..  Основні аспекти управління бізнесом.  2  1 4 Т  

                 Змістовий модуль ІІ. Планування 

діяльності підприємства   

         

33..  Місце стратегічного управління та 

планування у розвитку бізнесу.  

2  1 4 У  

44..  Бізнес-планування в системі управління 

бізнесом  

2  1 4 ПК,

у 

 

55..  Управління бізнес-проектами  2  1 4   

                 Змістовий модуль  ІІІ. Оцінка 

ефективності  функціонування бізнесу  

      СР  

66..  Управління виробництвом  2  1 4   

77..  Аналіз показників діяльності у бізнесі 

  

2  1 4 У,Т  

88..  Оцінка ефективності інвестицій у створення 

та розвиток бізнесу  

2  1 5   

99..  Управління інноваційними процесами в 

бізнесі  

2  2 5 Т  

      Змістовий  модуль ІV.  Система 

забезпечення функціонування бізнесу   

         

1100  Фінансовий менеджмент у бізнесі  

  

2  1 5 У  

1111..  Маркетинг в системі управління бізнесом  2  2 5   

1122..  Інформаційне забезпечення бізнесу  3  1 5 СР  

1133..   Безпека бізнесу 3  1 5   

1144..  Управління бізнесом у кризових ситуаціях    3  2 5 У  

1155..  Державне регулювання розвитку бізнесу  3  1 5 ПК,

у 

 

  Всього 30  26 64   

 
Форми контролю: усне опитування – У  

                               контрольні роботи – КР 

                               перевірка конспектів – ПК 
                               перевірка завдань для самостійної роботи – СР 

                               тестування – Т 

                               колоквіум - К 

                               інші - ______________________ 

 

 

6.1 .  Плани лекцій  

Змістовий  модуль  І .Управління бізнесом  як предмет 

 

Тема 1. Бізнес та його сутність 

         Мета,  основні  завдання,  методологія  та  методика  вивчення  курсу, його місце    в теорії 

управління і  значення    для  формування  сучасного світогляду менеджера.  

Сутність  бізнесу.  Бізнес  і  підприємництво.  Ознаки  бізнесу. Класифікація бізнесу. 

Головні  умови функціонування бізнесу. Суб’єкти та об’єкти бізнесу. Зовнішнє та  внутрішнє  

оточення  бізнесу.  Види  і  форми  бізнесу.  Форми  бізнес- підприємств. Бізнес і власність. 
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Механізми створення бізнесу. Організаційно-правові  форми  підприємницької  діяльності.  

Корпоративне управління в ринковому секторі економіки. Фінансово-промислові  групи. 

Глобалізація бізнесу. Організаційно правові форми бізнесу. Джерела інформації [5;16;17; 23]  

Тема 2. Основні  аспекти управління бізнесом. 

Бізнес  і  менеджмент.Функції управління. Роль  менеджменту  для  успішного  бізнесу. 

Принципи  сучасного  менеджменту.  Модель  успішного  менеджменту. Модель сучасного  

менеджера. Менеджер-підприємець. Основні теорії управління бізнесом. 

Джерела інформації:  [6;7;9;12; 17]  

Змістовий  модуль ІІ. Планування діяльності підприємства  

Тема 3. Місце стратегічного управління та планування у розвитку бізнесу. 

Сутність  стратегічного   управління.  Місія  компанії.  Сутність  і  роль місії. Стратегічні 

цілі компанії. Стратегії компанії. Стратегічні і тактичні завдання.  Рівні  стратегії.  Загальна  

стратегія.  Ринкова  стратегія.  Виробнича стратегія. Кадрова стратегія. Фінансова стратегія. Засоби  

формування  стратегії.  Аналіз  зовнішнього  бізнес-оточення. Аналіз внутрішнього бізнес-

середовища. Стратегічне планування. Мета стратегічного планування та його принципи. Сутність 

стратегічного планування і його місце в системі стратегічного управлінь 

Джерела інформації:  [2; 7; 8; 13; 15]  

Тема 4.  Бізнес-планування в системі управління бізнесом 

Формування ефективного бізнес-плану. Роль бізнес-планування в організації  ефективної  

системи  стратегічного  управління.  Структура  бізнес-плану.  Характеристика  маркетингової  і  

фінансової  компонент  бізнес-плану. Сутність виробничого плану. 

 Джерела інформації:  [5;7; 16;21]   

Тема 5. Управління бізнес-проектами  

Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. Життєвий цикл бізнес-проекту. 

Характеристика чотирьох фаз циклу: стартової, підготовки, реалізації та завершення. Вихід на 

адресні групи і мобілізація підтримки проекту. Розрахунок необхідних ресурсів. Функціональна  

матриця  бізнес-проекту.  Чотири  головних  функції управління бізнес-проектом: планування, 

організація, оперативне управління, контроль. Формування  управлінської команди.  Характерні 

риси  єдиної команди. Умови формування команди. Стадії розвитку команди.   

                Джерела інформації:   [4; 12;14;19]  

Змістовий  модуль  ІІІ .Оцінка ефективності  функціонування бізнесу 

Тема 6. Управління виробництвом 

Розробка  основних  цілей  виробництва.  Стратегія  постійного  оновлення  

продукції/послуг.  Стратегія  безперервного   підвищення  якості  продукції/послуг. Орієнтація  на  

кращий технологічний рівень. Постійне оновлення матеріально-технічної бази. Стратегії 

виробництва. Оцінка конкурентоспроможності підприєм 
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 Джерела інформації:[12;15; 16; 17;22]   

Тема 7. Аналіз показників діяльності у бізнесі 

Основні показники діяльності підприємства. Показники діяльності підприємства при 

затратному ціноутворенні. Показники діяльності підприємства при ринковому ціноутворенні. 

Розподіл постійних витрат підприємства. Урахування інфляції при розрахунках. Оцінка окупності 

капітальних витрат при створенні бізнеса. Оцінка ефективності кредиту. 

Джерела інформації:[6; 7; 10; 14; 16;18;21]  

                        Тема 8.Оцінка ефективності інвестицій у створення та розвиток бізнесу 

           Показники економічної оцінки інвестицій Абсолютна та порівняльна ефективність 

інвестицій. Показники ефективності інвестицій. Інвестиційні кредити та оцінка їх ефективності. 

Лізінгова форма кредитування  бізнесу. Показник рентабельності та строку окупності інвестицій. 

Джерела інформації:   [8;9;10;13; 16]  

 

                           Тема 9. Управління інноваційними процесами в бізнесі  

Місце  і  значення  інноваційного  менеджменту.  Організація  системи постійного 

генерування нових бізнес-ідей. Форми підтримки інноваторів у компанії. Механізм стимулювання 

інноваторів.  

Джерела інформації:   [1; 3; 10, 14;20]   

 

Змістовий  модуль ІV.  Система забезпечення функціонування бізнесу  

Тема 10. Фінансовий менеджмент у бізнесі  

Роль  і  місце  фінансового  менеджменту  в  системі  управління  бізнесом. Розробка 

стратегічних фінансових цілей компанії. Необхідність системи  фінансового  моніторингу.  

Найважливіші індикатори  фінансового стану компанії. Стратегія організації  контролю прибутків  і 

витрат  компанії.  Прогнозування  прибутків  підприємства.  Планування  витрат  підприємства. Рух 

грошових засобів.  

Джерела інформації:  [5;7;12; 16]  

Тема 11. Маркетинг в системі управління бізнесом 

Формулювання  основних ринкових цілей. Врахування основних  зовнішніх факторів .  

Економічні фактори. Правове середовище. Технологічні фактори.  Екологічні фактори. Стратегічна 

сегментація ринку. Стратегія щодо споживачів. Стратегія щодо конкурентів.  Стратегія 

формування бізнес-контактів. Сегментація ділових зв’язків. Визначення  потенційних  партнерів  у  

сегментах.  Вибір  ключових  партнерів. Визначення головних перешкод на шляху до партнера.  

Мистецтво проведення ділових переговорів. Підготовка до перегово-рів. Мистецтво презентації. 

Засоби проведення переговорів.  

Джерела інформації:    [6; 11; 12; 16; 27]  
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Тема 12. Інформаційне забезпечення бізнесу  

Місце і  значення інформаційного менеджменту в системі управління бізнесом. 

Класифікація інформації, яка потрібна менеджерам для прийняття  рішень.  Загальна ринкова  

інформація.  Інформація  про споживачів. Інформація  про  конкурентів.  Інформація про  

постачальників.  Інформація стосовно державного регулювання.  

Джерела інформації:   [11;12; 14;26]   

Тема 13. Безпека бізнесу  

Сучасне трактування  безпеки  бізнесу.  Організація  захисту  від зовнішньої  небезпеки.  

Система  охорони  компанії.  Організація  контролю  за діями  конкурентів.  Врахування  змін  в  

економічній,  науково-технічній, екологічній та правовій сферах. Організація внутрішнього 

контролю. Контроль за рівнем дисципліни праці.  Форми  контролю  якості  праці.  Охорона  

комерційної  таємниці. Безпека бізнесу і мотивація персоналу.  

      Джерела інформації:   [6; 8; 10;12; 16; 30]   

Тема 14. Управління бізнесом у кризових ситуаціях   

Теоретичні засади антикризового управління. Методи прогнозування кризових явищ у 

компанії. Методи діагностування кризового стану компанії. Основні шляхи подолання кризи.  

 Джерела інформації:  [8; 10;12; 19; 25]   

Тема 15. Державне регулювання розвитку бізнесу  

Необхідність державного регулювання  бізнесу.  Сутність і зміст  державного  регулювання 

підприємницької діяльності.  Основні  форми  і  засоби  регулювання  бізнесу  з боку  держави. 

Державне регулювання підприємницької діяльності в розвинутих країнах світу. Підприємницька 

політика України. Роль  податкової  політики  держави  в  розвитку  бізнесу. Значення фінансового 

регулювання. Важливість політики державних замовлень для розвитку бізнесу.  

 Джерела інформації: [1-6;12; 16; 25; 28]  

 

6.2. Плани семінарських занять   

 

Тема:1."Економічна основа бізнесу" 

Загальна мета: закріплення основних понять теми. 

План 

 

1. Сутність і головні умови функціонування бізнесу.  

2. Форми бізнес-підприємств.  

3. Механізми створення бізнесу.  

Джерела інформації: [1 – 17; 20; 25; 26; 27] 

 

 

 

Тема: 2. "Місце стратегічного менеджменту в системі управління бізнесом" 

Загальна мета: набуття сткдентами практичних навичок в розробці загальної стратегії 

підприємства 
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План  

 

1. Розробка проекту місії підприємства 

2. Формування проекту стратегічних цілей підприємства 

3. Вибір шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства 

4. Демонстрація взаємозв'язку стратегічних цілей і організаційної структури підприємства 

Джерела інформації: [1 – 17; 20; 21; 27; 29] 

 

 

Тема: 3. "Роль маркетінгу в системі бізнес-менеджменту" 

Загальна мета: сприяти формуванню практичних навичок в розробці маркетінгового плану 

підприємства у студентів  

 

План 

 

1. Формулювання основних ринкових цілей підприємства. 

2. Проведення стратегічної сегментаціі ринку.  

3. Розробка стратегіі по відношенню до споживачів.  

4. Формування стратегіі по відношенню до конкурентів. 

Джерела інформації: [1 – 17; 20; 25; 28; 33] 

 

 

 

Тема: 4. "Значення виробничого менеджменту" 

Загальна мета: сприяти формуванню практичних навичок в розробці виробничої стратегії 

підприємства у студентів 

 

План 

 

1. Розробка основних цілей виробництва.  

2. Формування страгегії постійного оновлення продукції/послуг. 

3. Обеспечение бесперервного підвищення якості продукції/послуг. 

4. Розрахунок витрат на формування матеріально-технічної бази підприємства 

Джерела інформації: [1; 10; 17; 22; 27; 29; 31] 

 

 

Тема:5.  "Роль кадрового менеджменту для успішного бізнесу" 

Загальна мета: сприяти формуванню практичних навичок в розробці кадрової стратегії 

підприємства у студентів 

План  

 

1. Визначення основних цілей кадрової політики. 

2. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики. 

3. Формування штатно-окладного розкладу підприємства. 

4. Розробка стратегії мотивації персоналу 

Джерела інформації:    [6; 7; 10; 14; 16;18;21]  

 

 

Тема:6.  "Значення фінансового менеджменту для бізнесу" 

Загальна мета: сприяти формуванню практичних навичок в розробці фінансової стратегії 

підприємства у студентів 

 

План  
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1. Розробка стратегічних фінансових цілей підприємства.  

2. Складання балансу підприємства 

3. Розробка стратегії організації контролю прибутків і витрат компанії. 

Джерела інформації:    [6; 7; 11; 15; 18;21, 28]  

 

 

Тема:7. "Значення бізнес-планування для успішного бізнесу" 

Загальна мета: сприяти формуванню практичних навичок в розробці бізнес-плану підприємства у 

студентів 

 

План  

 

1. Завершення роботи над складанням бізнес-плану підприємства.  

2. Внесення корректив в загальну, маркетінгову, кадрову і фінансову стратегії бізнес-плану. 

Джерела інформації:    [5; 7; 12; 14; 19;23;27]  

 

 

Тема: 8."Проектний менеджмент" 

Загальна мета: закріплення основних понять теми 

 

План  

 

1. Зміст життєвого циклу бізнес-проекту.  

2. Зміст функціональної матрицї бізнес-проекту. 

3. Розрахунок необхідних ресурсів 

4. Проблеми формування управліньскої команди.  

Джерела інформації:    [6; 9; 13; 18;21;24]  

 

 

Тема:9. "Антикризовий менеджмент" 

Загальна мета: закріплення основних понять теми 

План  

 

1. Теоретичні засади антикризового управління. 

2. Методи прогнозування кризових явищ в компанії.  

3. Методи диагностування кризового стану компаніїї 

4. Основні шляхи подолання кризи. 

Джерела інформації:    [6;  11; 17; 19;22; 24]  

 

Тема: 10."Управління безпекою бізнесу" 

Загальна мета: закріплення основних понять теми 

 

План 

 

1. Сучасна трактовка безпеки бізнесу.  

2. Організація захисту від зовнішньої небезпеки. 

3. Організація внутрішнього контролю.  

4. Проблеми охорони комерційної таємниці. 

Джерела інформації:    [5; 7; 12; 17; 19;20]  
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Тема: 11 " Державне регулювання розвитку бізнесу " 

Загальна мета: закріплення основних понять теми 

   План. 

1. Необхідність державного регулювання бізнесу.  

2. Сутність і зміст державного регулювання.  

3. Головні форми і засоби регулювання бізнесу з боку держави.  

4. Роль податкової політики держави в розвитку бізнесу.  

5. Значення фінансового регулювання.  

6. Важливість політики державних замовлень для розвитку бізнесу. 

 

Джерела інформації:    [5; 8; 11; 15; 18; 21; 29]  

 

 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

          Для самостійної роботи студентів передбачається опрацьовування лекційного матеріалу, 

підготувати бібліографічні огляди економічних журналів, написання рефератів, опрацювання 

задач та ситуацій. 

Основними завданнями самостійної роботи є: 

 Оволодіння навиками пошуку необхідної інформації для відповіді на посталені питання; 

 Самостійне засвоення деяких проблем курсу. 

 

Тема 1. Економічна основа бізнесу Теми рефератів. 

 

1. Бізнес  і  підприємництво.   

2. Класифікація бізнесу.  

3. Головні  умови функціонування бізнесу. 

4. Зовнішнє та  внутрішнє  оточення  бізнесу.   

5. Механізми створення бізнесу.  

6. Організаційно-правові  форми  підприємницької  діяльності. 

7. Організаційно правові форми бізнесу. 

 

 

Тема 2. Основні аспекти управління бізнесом.   Теми рефератів. 

1.Бізнес і менеджмент. Роль менеджменту для успішного бізнесу.  

2.Принципи сучасного менеджменту.  

3.Модель успішного менеджменту.  

4.Модель сучасного менеджера.  

Тема 3. Місце стратегічного управління та планування у розвитку бізнесу.  Теми рефератів. 

1. Сутність стратегічного управління.  

2. Міссія компанії. Сутність і роль місії.  

3. Стратегічні цілі компанії.  

4. Стратегіі компанії.  

5. Взаємозв'язок стратегічних цілей підприємства і організаційної структури компанії.  

6. Види структур. Стабільність та мобільність структури.  

 

Тема 4.  Бізнес-планування в системі управління бізнесом    Теми рефератів. 
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1. Формування ефективного бізнес-плану.  

2. Роль бізнес-планування в організації  ефективної  системи  стратегічного  управління.   

3. Структура  бізнес-плану.   

4. Характеристика  маркетингової  і  фінансової  компонент  бізнес-плану. 

5. Сутність виробничого плану. 

 

 Тема 5. Управління бізнес-проектами   Теми рефератів. 

1. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії.  

2. Життєвий цикл бізнес-проекту.  

3. Характеристика чотирьох фаз циклу: стартової, підготовки, реалізації та завершення.   

4. Функціональна  матриця  бізнес-проекту.   

5. Формування  управлінської команди.   

 

Тема 6. Управління виробництвом   Теми рефератів. 

1. Розробка основних цілей виробництва.  

2. Страгегія постійного оновлення продукції/послуг. 

3. Стратегія бесперервного підвищення якості продукції/послуг. 

4. Орієнтація на кращій технологічний рівень. 

5. Постійне оновлення матеріально-техничної бази. 

 

Тема 7. Аналіз показників діяльності у бізнесі  Теми рефератів. 

1. Основні показники діяльності підприємства.  

2. Показники діяльності підприємства при затратному ціноутворенні. 

3. Показники діяльності підприємства при ринковому ціноутворенні.  

4. Розподіл постійних витрат підприємства.  

5. Урахування інфляції при розрахунках.  

6. Оцінка окупності капітальних витрат при створенні бізнеса.  

7. Оцінка ефективності кредиту. 

  

             Тема 8.Оцінка ефективності інвестицій у створення та розвиток бізнесу  Теми 

рефератів 

1. Показники економічної оцінки інвестицій  

2. Абсолютна та порівняльна ефективність інвестицій.  

3. Показники ефективності інвестицій.  

4. Інвестиційні кредити та оцінка їх ефективності.  

5. Лізінгова форма кредитування  бізнесу.  

                       

                           Тема 9. Управління інноваційними процесами в бізнесі .  Теми рефератів. 
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1. Місце  і  значення  інноваційного  менеджменту.   

2. Організація  системи постійного генерування нових бізнес-ідей.  

3. Форми підтримки інноваторів у компанії.  

4. Механізм стимулювання інноваторів.  

 

Тема 10. Фінансовий менеджмент у бізнесі   Теми рефератів. 

1. Роль і місце фінансового менеджменту в системі управління бізнесом. Розробка 

стратегічних фінансових цілей компанії.  

2. Роль бізнес-плану для забезпечення фінансової стійкості компанії 

3. Найважливіші індикатори фінансового стану компанії.  

4. Значення балансу компнії для розробки фінансової стратегії 

5. Стратегія організації контролю прибутків і витрат компанії. 

6. Рух грошових засобів. 

 

 Тема 11. Маркетинг в системі управління бізнесом   Теми рефератів. 

1. Формулювання основних ринкових цілей. 

2. Врахування основних зовнішніх факторів.  

3. Стратегічна сегментація ринку.  

4. Стратегія по відношенню до споживачів.  

5. Стратегія по відношенню до конкурентів. 

6. Стратегія формування бізнес-контактів. 

7. Мистецтво проведення ділових переговорів. 

8. Мистецтво презентації.  

 

 Тема 12. Інформаційне забезпечення бізнесу   Теми рефератів. 

1. Місце і значення інформаційного менеджменту в системі управляння бізнесом.  

2. Класифікація інформації, яка потрібна менеджерам для приняття рішень. Загальна 

ринкова інформація  

3. Інформація про спожівачів.  

4. Інформація про конкурентів.  

5. Інформація про постачальників.  

6. Інформація стосовно державного регулювання. 

 

Тема 13. Безпека бізнесу   Теми рефератів. 

3. Сучасна трактовка безпеки бізнесу.  

4. Організація захисту від зовнішньої небезпеки. 

5. Організація контролю за діями конкурентів.  

6. Врахування змін в економічної, науково-техничної, екологічної та правової сферах.  

7. Організація внутрішнього контролю.  

8. Охорона комерційної таємниці. 

9. Безпека бізнесу і мотивація персоналу. 

 

 Тема 14. Управління бізнесом у кризових ситуаціях  Теми рефератів. 

1. Теоретичні засади антикризового управління. 

2. Методи прогнозування кризових явищ в компанії.  

3. Методи диагностування кризового стану компаніїї 

4. Основні шляхи подолання кризи. 
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Тема 15. Державне регулювання розвитку бізнесу   Теми рефератів. 

1. Необхідність державного регулювання бізнесу.  

2. Сутність і зміст державного регулювання.  

3. Головні форми і засоби регулювання бізнесу з боку держави.  

4. Роль податкової політики держави в розвитку бізнесу.  

5. Значення фінансового регулювання.  

6. Важливість політики державних замовлень для розвитку бізнесу. 
 

6.4. Індивідуально-консультативна робота 

 
    Індивідуально-консультативна  робота  є формою  поза  аудиторної  роботи  викладача  та  

студента. Студент  може  отримати  індивідуальні  консультації  у  години, визначені  та  

затверджені  на  засіданні  кафедри  менеджменту. 

Отримати  індивідуальні  консультації  студент  може  при  підготовці  до : 

 практичних  занять, які  включають: 

 додаткові  пояснення  щодо  лекційного  матеріалу; 

 роз’яснення  специфіки  теоретичного  матеріалу, який  відведено  на  самостійне  

опрацювання; 

 методики  самостійної  роботи  з  літературними  джерелами; 

 методики  вирішення  ситуаційних  та  розрахунково-аналітичних  задач; 

 поточного  контролю  знань  студентів  з  окремих  тем  навчальної  дисципліни; 

 модульного  контролю. Студент  може   отримати  консультацію  щодо  виконання  

модульного  наскрізного  індивідуального  або  групового  завдання; 

 підсумкового  контролю  знань (іспиту). 

 

 

УІІ. Форми поточного та підсумкового контролю 
       Поточний  контроль  здійснюється  під  час  проведення  практичних  занять  і  має  на  меті   

перевірку  рівня  підготовленості  студента  до  виконання  конкретної  роботи. 

Підсумковий  контроль  проводиться  з  метою  оцінки  результатів  навчання  на  певному  

освітньому (кваліфікаційному)  рівні  або  на  окремих  його  завершених  етапах. Підсумковий  

контроль  включає  семестровий  контроль.  

Система  контролю  знань  студентів    спирається  на  ключові  принципи  Порядку  оцінювання  

знань  студентів  з  урахуванням  поточної  успішності. Система  базується  на  застосуванні  

диференційованого  підходу  до  організації  контролю  якості  знань  студентів, що  зумовлено: 

 специфічними  особливостями  організації  навчального  процесу  на  очній  та  заочній  

формах   навчання; 

 кількістю  годин, визначених  планами  по  різних   спеціальностях  на  проведення  

практичних  занять  та  на  вивчення  дисципліни  в  цілому; 

 формою  підсумкового  контролю  знань  студентів  з  дисципліни, затвердженою  як  

нормативна іспит . 

Основними  завданнями  контролю є: 

 оцінювання  рівня  засвоєння  студентами  програмного  матеріалу  дисципліни; 

 мотивація  студентів  до  систематичної активної  роботи  протягом  семестру; 

 інформування  студентів  про  якість  їхньої   роботи  з  вивчення  дисципліни. 

Система  контролю  знань  студентів  з  дисципліни   включає  в  себе   поточний  та  

підсумковий  контроль. Ці форми  контролю  тісно  взаємопов’язані   й  організуються  таким  

чином, щоб  стимулювати  ефективну  самостійну  роботу   студентів  протягом  семестру  і  

забезпечити  об’єктивне  оцінювання  їхніх  знань. 
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Питання до заліку 

 

1. Сутність бізнесу, та його класифікація.  

2. Основні умови функціонування бізнесу. 

3. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності. 

4. Корпоративне управління в ринковому секторі економіки.  

5. Державне регулювання підприємницької діяльності. 

6. Роль менеджменту для успішного бізнесу. 

7. Принципи сучасного менеджменту. 

8.  Сутність стратегічного управління для розвитку бізнесу.  

9.  Основна характеристика стратегічних цілей компанії.   

10. Формулювання основних ринкових цілей.  

11. Стратегія  безперервного   підвищення  якості  продукції/послуг.  

12. Засоби оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

13. Дослідження закономірностей зміни прибутку підприємства.  

14. Оцінка факторів, що впливають на прибуток.  

15. Облік виробничих потужностей підприємства при прогнозуванні прибутку.  

16. Прийняття планово управлінських рішень на виробництві.  

17. Прогнозування прибутку на підприємстві 

18. Показники діяльності підприємства при затратному ціноутворенні.  

19. Показники діяльності підприємства при ринковому ціноутворенні.  

20. Оцінка окупності капітальних витрат при створенні бізнеса.  

21. Показники економічної оцінки інвестицій  

22. Абсолютна та порівняльна ефективність інвестицій. 

23. Інвестиційні кредити та оцінка їх ефективності.  

24.  Значення виробничого менеджменту. 

25.  Розробка основних цілей виробництва.  

26.  Характеристика основних стратегій виробництва 

27.  Система контролю у бізнесі. 

28. Визначення основних шляхів досягнення цілей кадрової політики. 

29. Необхідність змін у компанії, процес управління змінами 

30. Стимулювання зацікавленості в організаційних змінах.  

31.  Роль і місце фінансового менеджменту в системі управління бізнесом.  

32. Формування ефективного бізнес-плану.  

33.  Найважливіші індикатори фінансового стану компанії. 

34.  Прогнозування прибутків підприємства. 
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35. Планування витрат підприємства. 

36. Місце й значення інформаційного менеджменту в системі управління бізнесом. 

37. Місце й значення інноваційного менеджменту. 

38. Економічна сутність інвестицій та поняття інвестиційної діяльності.  

39. Роль бізнес-проектування для розвитку компанії. 

38. Життєвий цикл бізнес-проекту.  

39.  Сутність антикризового управління.  

40.  Методи прогнозування кризових явищ у компанії. 

41.  Методи діагностування кризового стану компанії. 

42. Протиріччя й обмеження в управлінні бізнесом. Природа протиріч і обмежень в управлінні. 

43.  Сучасне трактування безпеки бізнесу.  

44.  Організація внутрішнього контролю. 

45.  Безпека бізнесу й мотивація персоналу. 

46. Процес розробки  основних  цілей  виробництва.   

47. Стратегія  постійного  оновлення  продукції/послуг.   

48. Стратегія  безперервного   підвищення  якості  продукції/послуг.  

49. Засоби оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

50. Дослідження закономірностей зміни прибутку підприємства.  

51. Оцінка впливу факторів, що впливають на прибуток.  

52. Облік виробничих потужностей підприємства при прогнозуванні прибутку.  

53. Прийняття планово управлінських рішень на виробництві.  

54. Прогнозування прибутку на підприємстві 

55. Показники діяльності підприємства при затратному ціноутворенні.  

56. Показники діяльності підприємства при ринковому ціноутворенні.  

57. Оцінка окупності капітальних витрат при створенні бізнеса.  

58. Показники економічної оцінки інвестицій  

59. Абсолютна та порівняльна ефективність інвестицій. 

60. Інвестиційні кредити та оцінка їх ефективності.  

 

УІІІ. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 
Це можуть бути підручники та навчальні посібники, а також авторські матеріали, розроблені 

викладачем: 

 конспекти лекцій; 

 методичні вказівки та рекомендації; 

 індивідуальні завдання; 
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 збірники ситуаційних завдань (кейсів); 

 приклади розв’язування типових задач чи виконання типових завдань; 

 комп’ютерні презентації; 

 ілюстративні матеріали; 

 каталоги ресурсів тощо; 

 

 
 

ІХ.  Рекомендовані джерела інформації 
Основні :  

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144. 

2. Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. для студ. вищих навч. 
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