
Код та назва дисципліни 2у-06-27_Управління бізнес кар’єрою 

Рекомендується для галузі 

знань2 (спеціальності, 

освітньої програми) 

для усіх галузей знань 

Кафедра (зазначати 

офіційний шифр) 
маркетингу та міжнародного менеджменту 

П.І.П. НПП (за можливості)  

Рівень ВО Другий (магістерський) 

Курс, семестр (в якому буде 

викладатись) 3 
2 семестр 

Мова викладання Українська 

Пререквізити 4 

(передумови вивчення 

дисципліни)  
- 

Що буде вивчатися 

Теоретичні та практичні аспекти управління бізнес кар’єрою; елементи 

системи бізнесу; функції та принципи підприємництва; обмеження у здійснені 

підприємницької діяльності; підприємницьке середовища та його складові 

елементи; вплив індивідуально-психологічних особливостей людини на її 

бізнес кар'єру; бізнес-етика підприємця; етичні норми ділового спілкування; 

логіка процесу створення власної справи; розробка концепції бізнесу; сфери 

підприємницької діяльності; вибір способу входження у бізнес; маркетингове 

дослідження ринку; державна реєстрація суб’єктів господарювання; елементи 

та джерела бізнес-ідей; обґрунтування бізнес-ідей; бізнес-планування 

планування успіху підприємницького проекту.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Теоретичні поняття, категорії, що стосуються управління діловою бізнес 

кар’єрою; сутність кар’єрного планування, його етапи та засоби; особливості 

прояву факторів мотивації та розвитку для успішної бізнес кар’єри; основи 

прогнозування напрямків розвитку сучасного бізнесу; ведення сучасного 

бізнесу в контексті його законодавчого регулювання; зміст основних проблем 

підприємницької діяльності; практичне розв’язання бізнес -задач. 

Чого можна навчитися  

(результати навчання) 

Організовувати процес управління бізнес кар’єрою; узагальнювати та 

здійснювати критичну оцінку існуючих підходів до формування кар’єрограм; 

здійснювати аналіз бізнес -діяльності; здійснювати оцінку ефективності бізнес 

- діяльності з розвитку кар’єри; визначати стратегічні напрями розвитку 

бізнес-кар’єри; визначати тенденції та особливості розвитку економічних 

суб’єктів; оцінювати пріоритети та особливості регулювання взаємодій 

економічних суб’єктів; запроваджувати методи організації підприємницької 

діяльності; здійснювати  оцінку ефективності бізнесу; розробляти заходи, 

приймати рішення щодо підвищення ефективності бізнес діяльності.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність обґрунтовувати роль та необхідність управління бізнес кар’єрою; 

враховувати особисті якості при побудові бізнес кар’єри; вміння 

використовувати знання в практичній діяльності при розв’язування типових 

ситуацій; аналізувати розвиток бізнес кар’єри; здійснювати кар’єрний 

самоменеджмент; застосовувати правила ділового спілкування; оцінювати 

ефективність управління бізнес кар’єрою. 

Інформаційне забезпечення Мультимедійне обладнання для презентації лекцій 

Види навчальних занять  

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо) 

Лекції, практичні заняття 

Вид семестрового контролю диференційований  залік 

Максимальна кількість 

здобувачів 5 без обмежень 

Мінімальна кількість 

здобувачів 5 (тільки для 

мовних та творчих 

дисциплін) 

- 

 


