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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

3,0 

Галузь знань 

 

 За вибором 

 Спеціальність  

073 «Менеджмент» 

 

Модулів – 1 

Спеціальність  

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __-____ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин -  120 години 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,5 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

 

34  годин 

Практичні, семінарські 

26 годин 

Лабораторні 

- год. 

Самостійна робота 

60 годин 

У тому числі 

індивідуальні завдання:  

- 

 

Вид контролю: залік 

 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2/3 

для заочної форми навчання -  

 

 

 

 

 

 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни: формування комплексу теоретичних знань з основних питань 

про порядок формування, організації діяльності та розвитку підприємств бізнесу,  

придбання навичок дослідження їх фінансово-економічної діяльності. 

 Завдання дисципліни -  надбання теоретичних знань про регулювання та 

організацію економічної діяльності підприємств бізнесу; ознайомлення з 

основними сферами діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- соціально-економічну  сутність категорій «бізнес», «справа», «підприємництво», 

механізм їх функціонування в ринковій економіці;  

- суб’єкти бізнесу; стратегію й тактику бізнесу, його рушійні сили та    

інфраструктуру;  

- методику розрахунків фінансово-економічних показників діяльності 

підприємницьких структур;  

- порядок складання бізнес-плану;  

- особливості діяльності міжнародних спільних підприємств та тенденції їх 

розвитку;  

- механізм державного регулювання підприємницьких структур. 

  вміти:  

- володіти науковою термінологією;  

- відрізняти поняття «ТНК» та «міжнародна компанія», «ТНБ», «МНК»; 

- шляхом розрахунку  та порівняння відповідних показників визначати рейтинг 

компаній; 

- виявляти конкурентні переваги тієї чи іншої компанії; 

- визначати наслідки діяльності міжнародних корпорацій для економіки 

приймаючих країн. 

 

 



 

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Механізм формування,  фактори розвитку, форми 

та сучасні напрями діяльності суб’єктів бізнесу. 

Тема 1. Світова економіка як сфера діяльності суб’єктів бізнесу. 

Тема 2. Ділові операції та впливаючи  фактори в бізнесі. 

Тема 3. Вплив діяльності ТНК и ТНБ на розвиток бізнеса. 

Тема 4.  Спільні підприємства в бізнесі. 

Змістовний модуль 2. Функціонування суб`єктів бізнесу в 

міжнародному економічному просторі. 

Тема 5. Малий бізнес у системі конкурентних відносин. 

Тема 6.  Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі. 

Тема 7. Партнерство держави та  суб’єктів бізнесу. 

Тема 8. Особливості ціноутворення в бізнесі. 

Тема 9.  Роль аутсорсинга  в бізнесі. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви змістових модулів і тем  

усього  у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Механізм формування,  фактори розвитку, форми та 

сучасні напрями діяльності суб’єктів бізнесу 

Тема 1. Світова економіка як сфера діяльності 

бізнесу. 

13 4 2 - - 7 

Тема 2. Ділові операції та впливаючи  фактори в 

бізнесі. 

14 4 4 - - 8 

Тема 3. Вплив діяльності ТНК и ТНБ на розвиток 

бізнеса. 

13 4 4 - - 7 



Тема 4.  Спільні підприємства в бізнесі. 14 4 2 - - 8 

Разом за модулем 1 58 16 12 - - 30 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Функціонування суб`єктів бізнесу в міжнародному 

економічному просторі 

Тема 5. Малий бізнес у системі міжнародних 

конкурентних відносин. 

12 4 2 - - 6 

Тема 6.  Конкурентоспроможність в 

міжнародному бізнесі. 

14 4 4 - - 6 

Тема 7. Партнерство держави та  суб’єктів бізнесу. 14 4 4 - - 6 

Тема 8. Особливості ціноутворення в бізнесі. 10 2 2 - - 6 

Тема 9. Роль аутсорсинга   в бізнесі. 12 4 2 - - 6 

Разом за модулем 2 62 18 14 - - 30 

Усього годин  120 34 26 - - 60 

ІНДЗ   - - - - 

Усього годин 120 34 26 - - 60 

 

 

4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Світова економіка як сфера діяльності бізнесу. 2 

2 Ділові операції та впливаючи  фактори в бізнесі. 4 

3 Вплив діяльності ТНК и ТНБ на розвиток бізнеса. 4 

4 Спільні підприємства в бізнесі 2 

5 Малий бізнес у систеі міжнародних конкурентних 

відносин. 

2 

6 Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі. 4 

7 Партнерство держави та  бізнесу. 4 

8 Особливості ціноутворення в бізнесі. 2 

9 Роль аутсорсинга   в бізнесі. 2 

 Разом  26 

                                                                                     

 

 



                          

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Світова економіка як сфера діяльності бізнесу. 7 

2 Ділові операції та впливаючи  фактори в бізнесі. 8 

3 Вплив діяльності ТНК и ТНБ на розвиток бізнеса. 7 

4 Спільні підприємства в бізнесі 8 

5 Малий бізнес у систеі міжнародних конкурентних 

відносин. 

6 

6 Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі. 6 

7 Партнерство держави та  бізнесу. 6 

8 Особливості ціноутворення в бізнесі. 6 

9 Роль аутсорсинга   в бізнесі. 6 

 Разом  60 

 

5. Методи навчання  

 

Під час викладання дисципліни використовуються наступні методи: лекції, 

дискусії, кейси, презентації.  

                        

8. Методи контролю  

Використовуються: усна перевірка засвоєння матеріалу та самостійної 

роботи з літературою, залік. 

                                          

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 60 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

64-74 D 
задовільно  

60-63 Е  



0-59 

FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F* 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 

Робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, 

необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: 

підручниками з фонду бібліотеки ДНУ (за рекомендованим переліком), 

методичними рекомендаціями для самостійної роботи студентів, конспектами 

лекцій, електронною бібліотекою першоджерел; навчально-методичними 

комплексами дисциплін - НМКД. 

У наявності є методичні вказівки щодо проведення семінарських занять. 

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна 

наукова література. 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України «Господарський кодекс України» [Електронний ресурс] // Відомості 

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

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15 

2. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” // Відомості Верховної Ради, 

1991, № 29, ст. 377. – Із останніми змінами. 

3. Джон Дэниелз, Ли Радеба. Международный бизнес. М. 2014 

4. Економіка і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник. К.: центр учбової 

літератури. 2015. 

5.  Лазарєва С.Ф. Економіка та організація бізнесу . К.: Центр учбової літератури. 

2013. 

6. Мельников А.М., О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк. Основи організації бізнесу. К.: 

Центр учбової літератури. 2013. 

7. Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет/Под ред. И.С. Королева. М.: 

Экономистъ, 2013 



8. Радченко С.Г. Етика бізнесу : навч. посіб. / С.Г. Радченко. – 2-ге вид., переробл. і 

допов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

9.  Скібіцький О.М. Основи організації бізнесу. К.: Кондор. 2015 

10.  Тирпак І.В., Тирпак В.І.,  Жуков С.А. Основи економіки та організації 

підприємництва. Т., 2015. 

11. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. М.: Экзамен, 2012. 

12. Современный бизнес. М.: Бизнес-школа “Интел-синтез”, 2013.  

 

Допоміжна 

1. Бучацька І.О. Ділові переговори : навч. посіб. [для студ. навч. закл.] / 

І.О. Бучацька, Т.В. Дубовик. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012.  

2. Варналій З.С. Основи підприємництва. К.: Знання. 2016. 

3. Скібіцький О.М., Матвєєв В.В., Скібіцька Л.І.: Менеджмент підприємницької 

діяльності: Навч. пос. - К.: Кондор, 2011.  

4. Цигилик І.І., Криховецька З.М., Паневник Т.М. Основи підприємництва. К.: 

Знання. 2016 

5. Фролов Л.В., Кравченко Е.С. Формирование бизнес-модели предприятия. Х. 

2014. 

 

 
12. Інформаційні ресурси 

 

1. www.worldbank.org – офіційний сайт Світового банку 

2. www. imf.org – офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду   

3. www. wto.org – офіційний сайт Світової організації торгівлі 

4.  www.ukrstat.gov.ua– офіційний сайт Державного комітету статистики України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldbank.org/


13. Структура рейтингової системи оцінювання 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

Кафедра економіки та управління національним господарством 

 

Дисципліна «Організація бізнесу»  

 

Академічні групи     

 

Навчальний рік        Семестр   

 

Елементи контролю за змістовим модулем 1 

 

 

 

 

Елементи контролю за змістовим модулем 2 

 

 

                     
 

Викладач-екзаменатор: _____________О.Д. Дон  

Викладач, який проводить практичні заняття: _____________О.Д. Дон 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол №  12  від       . 06. 2017 р. 

В.о. завідувача кафедри  ЕУНГ к.е.н., доц. Сімахова А.О.  _________________ 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Підготовка доповіді на семінарське заняття - 4 доповіді (1 

відповідь - 5 балів) 

20 

Опитування матеріалу на семінарських заняттях - 4 рази (1 

вірна відповідь – 5 балів) 

20 

Разом 40 

Елементи контролю Максимальна 

кількість балів 

Підготовка доповіді на семінарське заняття - 3 доповіді (1 

відповідь -  5 балів) 

15 

Опитування матеріалу на семінарських заняттях - 3 рази (1 

вірна відповідь – 5 балів) 

15 

Презентація  30 

Разом 60 


