
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми Менеджмент  
                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        073 Менеджмент 

Галузь знань          07 Управління та адміністрування 

 

1. Назва освітньої компоненти   Менеджмент і адміністрування (Управління бізнесом) 
                                                                                                   
 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150  34 18 36   62 
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Менеджмент і адміністрування 

2. Стратегічне управління 

3. Управління інноваціями 

4. Управління бізнес-процесами в ТК 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

1. Сучасний інструментарій менеджменту 
1. Аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

2. Методи, закони, закономірності, принципи та функції управління 2. Визначати та описувати характеристики компетентності організації. 

 3. Визначати перспективи розвитку організації. 

 4. Планувати діяльність організації та управляти часом 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. технологіями управління бізнесом 1. Здатність засновувати власну справу 

2. методи та інструментарій менеджменту в підприємницькій діяльності 2. Проводити ефективне бізнес-планування діяльності організації 

3. Особливості побудови структур управління. 3. Приймати оптимальні управлінські рішення в галузі бізнесу 

 4. Застосувати ІТ в системі управління бізнесом 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації 

2. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень 

3. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень 

4. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 Суть та 

основні 

поняття 

управління 

бізнесом 

Лекція 1 

Тема 1. Сутність бізнесу та 

підприємництва. Виникнення 

та розвиток бізнесу 

 

1. Виникнення та еволюція 

понять «бізнес», 

«підприємництво» 

2. Основні функції бізнесу та 

комплексна характеристика 

його сучасної сутності 

3. Сучасні бізнес-моделі в ІТ 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 2 
Тема 2. Підприємницька ідея 

та механізм її втілення 

1. Поняття підприємницької ідеї. 

2. Методи генерування 

підприємницьких ідей. 

3. Оцінка підприємницької ідеї. 

4. Механізм втілення в життя 

підприємницької ідеї. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 3-4 Тема 3. Організація бізнесу 

1. Суб'єкти підприємницької 

діяльності. 

2. Обмеження у здійсненні 

підприємницької діяльності. 

3. Порядок ліцензування 

підприємницької діяльності. 

4. Припинення підприємницької 

діяльності. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 5-6 
Тема 4. Власність підприємств 

та їх структура 

1. Сутність і структура 

економічної власності 

2. Типи та форми власності 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course


 3 
3. Основні види підприємств та їх 

організаційні форми 

4. Організаційно-правові форми 

підприємств та 

підприємницької діяльності 

Лекція 7-8 
Тема 5. Технологія заснування 

власної справи 

1. Засновницькі документи та їх 

підготовка 

2. Статутний фонд та його 

формування 

3. Державна реєстрація суб'єктів 

підприємницької діяльності 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Сутність бізнесу та 

підприємництва. Виникнення 

та розвиток бізнесу 

 

1. Активувати основні рушійні 

сили підприємництва 

2. Визначати вид бізнес-моделі  

3. Розробляти шаблони бізнес-

моделей 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 2-3 

Тема 2. Підприємницька ідея 

та механізм її втілення 
 

1. Знаходити підприємницькі 

ідеї 

2. Оцінювати життєздатність 

підприємницької ідеї  

3. Втілювати в життя 

підприємницьку ідею 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 3-4 

Тема 3. Організація бізнесу  

1. Отримувати ліцензії для 

ведення бізнесу 

2. Запускати та контролювати 

процедуру припинення 

підприємницької діяльності 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 5-6 

Тема 4. Власність підприємств 

та їх структура 
 

1. Визначати оптимальні 

організаційно-правові форми 

ведення бізнесу 

2. Обирати організаційно-

правову форму для нового 

підприємства 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 7-8 
Тема 5. Технологія заснування 

власної справи 
 

1. Розробляти засновницькі 

документи 

2. Формувати статутний фонд 

3. Реєструвати суб’єкт 

підприємницької діяльності 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 1 Тема 1. Сутність бізнесу та 

підприємництва. Виникнення 

та розвиток бізнесу 

1. Виникнення та еволюція 

понять «бізнес», 

«підприємництво» 

2. Основні функції бізнесу та 

комплексна характеристика 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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його сучасної сутності 

3. Сучасні бізнес-моделі в ІТ 

Семінарське 

заняття 2 

Тема 2. Підприємницька ідея 

та механізм її втілення 

1. Поняття підприємницької ідеї. 

2. Методи генерування 

підприємницьких ідей. 

3. Оцінка підприємницької ідеї. 

4. Механізм втілення в життя 

підприємницької ідеї. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 3 

Тема 3. Організація бізнесу 1. Суб'єкти підприємницької 

діяльності. 

2. Обмеження у здійсненні 

підприємницької діяльності. 

3. Порядок ліцензування 

підприємницької діяльності. 

4. Припинення підприємницької 

діяльності. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 4 

Тема 4. Власність підприємств 

та їх структура 

1. Сутність і структура 

економічної власності 

2. Основні типи та форми 

власності 

3. Основні види підприємств та їх 

організаційні форми 

4. Організаційно-правові форми 

підприємств та 

підприємницької діяльності 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 5 

Тема 5. Технологія заснування 

власної справи 

1. Засновницькі документи та їх 

підготовка 

2. Статутний фонд та його 

формування 

3. Державна реєстрація суб'єктів 

підприємницької діяльності 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Сутність бізнесу та 

підприємництва. Виникнення 

та розвиток бізнесу 

Тема 2. Підприємницька ідея 

та механізм її втілення 

Тема 3. Організація бізнесу 

Тема 4. Власність підприємств 

та їх структура 

Тема 5. Технологія заснування 

власної справи 

1. Основні функції бізнесу та 

комплексна характеристика 

його сучасної сутності 

2. Методи генерування 

підприємницьких ідей. 

3. Оцінка підприємницької ідеї. 

4. Обмеження у здійсненні 

підприємницької діяльності. 

5. Порядок ліцензування 

підприємницької діяльності. 

6. Основні види підприємств та їх 

організаційні форми 

1. Розробляти шаблони бізнес-

моделей 

2. Втілювати в життя 

підприємницьку ідею 

3. Запускати та контролювати 

процедуру припинення 

підприємницької діяльності 

4. Розробляти засновницькі 

документи 

5. Формувати статутний фонд 

 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Розділ 2  Тема 2. Історія розвитку 

менеджменту 

Практичні 

основи 

управління 

бізнесом 

Лекція 9 Тема 6. Стартап у 

підприємницькій діяльності 

1. Сутність стартапу. 

2. Основні етапи стартапу. 

3. Екосистема стартапу. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 10-11 
Тема 7. Закони 

функціонування ринку і 

поведінки товаровиробників 

1. Попит і закон попиту.  

2. Пропозиція і закон пропозиції.  

3. Еластичність попиту і 

пропозиції.  

4. Конкуренція 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 12-13 Тема 8. Продукт (послуга) і 

ринок. Витрати виробництва 

1. Якість товарів та їх доведення 

до споживачів. 

2. Життєвий цикл товару. 

3. Сутність і структура витрат 

виробництва. 

4. Сутність та види цін. Цінова 

політика підприємств. 

  dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 14-15 
Тема 9. Бізнес-планування у 

ринкових умовах 

господарювання 

1. Сутність та призначення 

бізнес-плану. 

2. Технологія розробки бізнес-

плану. 

3. Структура бізнес-плану. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Лекція 16-17 Тема 10. Презентація бізнес-

ідеї. Пошук інвесторів 

1. Джерела фінансування бізнесу. 

2. Види інвестицій. 

3. Основні етапи презентації 

бізнес-ідеї. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 9-10 
Тема 6. Стартап у 

підприємницькій діяльності 
 

1. Знаходити партнерів для 

стартапу 

2. Тестувати ідею створення 

стартапу 

3. Засновувати власні стартапи 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 11-12 

Тема 7. Закони 

функціонування ринку і 

поведінки товаровиробників 
 

1. Оцінювати попит та 

пропозицію 

2. Використовувати програмні 

засоби для розрахунку 

еластичності попиту та 

пропозиції 

3. Оцінювати рівень 

конкуренції на ринку 

4. Застосовувати методи 

конкурентної боротьби. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 13-14 
Тема 8. Продукт (послуга) і 

ринок. Витрати виробництва 
  1. За допомогою програмних 

заходів оцінювати витрати 
dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course


 6 
підприємства 

2. Застосовувати методи 

ціноутворення. 

Практичне 

заняття 15-16 
Тема 9. Бізнес-планування у 

ринкових умовах 

господарювання 
 

1. Розробляти бізнес-план по 

створенню нових 

підприємств, розвитку 

підприємств 

2. За допомогою програмних 

засобів оформлювати бізнес-

план 

3. Проводити розрахунки за 

основними показниками 

діяльності підприємства 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Практичне 

заняття 17-18 
Тема 10. Презентація бізнес-

ідеї. Пошук інвесторів  
1. За допомогою програмних 

заходів розробляти 

презентацію бізнес-ідеї 

2. Знаходити інвесторів. 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 6 

Тема 6. Стартап у 

підприємницькій діяльності 

1. Сутність стартапу. 

2. Основні етапи стартапу. 

3. Екосистема стартапу. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 7 Тема 7. Закони 

функціонування ринку і 

поведінки товаровиробників 

1. Попит і закон попиту.  

2. Пропозиція і закон пропозиції.  

3. Еластичність попиту і 

пропозиції.  

4. Конкуренція 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 8 

Тема 8. Продукт (послуга) і 

ринок. Витрати виробництва 

1. Якість товарів та їх доведення 

до споживачів. 

2. Життєвий цикл товару. 

3. Сутність і структура витрат 

виробництва. 

4. Сутність та види цін. Цінова 

політика підприємств. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Семінарське 

заняття 9 Тема 10. Презентація бізнес-

ідеї. Пошук інвесторів 

1. Джерела фінансування бізнесу. 

2. Види інвестицій. 

3. Основні етапи презентації 

бізнес-ідеї. 

 dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

Самостійна 

робота 

Тема 6. Стартап у 

підприємницькій діяльності 

Тема 7. Закони 

функціонування ринку і 

поведінки товаровиробників 

Тема 8. Продукт (послуга) і 

ринок. Витрати виробництва 

1. Пропозиція і закон пропозиції.  

2. Еластичність попиту і 

пропозиції.  

3. КонкуренціяЖиттєвий цикл 

товару. 

4. Сутність і структура витрат 

виробництва. 

1. Засновувати власні стартапи 

2. Використовувати програмні 

засоби для розрахунку 

еластичності попиту та 

пропозиції 

3. Оцінювати рівень 

конкуренції на ринку 

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua 

http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
http://dl.dut.edu.ua/course
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Тема 9. Бізнес-планування у 

ринкових умовах 

господарювання 

Тема 10. Презентація бізнес-

ідеї. Пошук інвесторів 

5. Види інвестицій. 

6. Основні етапи презентації 

бізнес-ідеї. 

4. Застосовувати методи 

ціноутворення. 

5. За допомогою програмних 

засобів оформлювати бізнес-

план 

 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Сумець О. М. Стратегії управління бізнесом [Текст] : навч. посіб. [для студентів спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність" і 051 "Економіка"] / О. М. Сумець, В. М. Власовець ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. - Харків : 

Планета-Прінт, 2018. - 119 с. : рис., табл. 

2. Ґріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук.ред. В.Яцура,Д.Олесневич.-Львів: Бак, 2011.- 624 с. 

3. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г  Основи менеджменту:Підручник.- К.: “Академвидач”, 2013.-416 с. 

4. Сазонець О. М. Управління міжнародним бізнесом [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. М. Сазонець ; Нац. ун-т вод. госп-ва та 

природокористування. - Рівне : НУВГП, 2019. - 337 с. : рис., табл. 

5. Долгальова О. В. Управління малим бізнесом [Текст] : підручник / О. В. Долгальова, О. В. Балабенко ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - 

Макіївка : Цифрова типографія, 2011. - 299 с. : рис., табл. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Модульне контрольне тестування 1  
Модульне контрольне тестування 2 

Підсумковий залік 
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: Microsoft Excel, Microsoft Visio, Microsoft Outlook 

Microsoft PowerPoint 

 

 

 

 


