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Силабус курсу Основи організації бізнесу 

2021-2022 навчального року   

  

 

Назва курсу   Основи організації бізнесу  
Адреса викладання курсу   м. Львів, проспект Свободи, 18   

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена 

дисципліна   

Економічний факультет, кафедра статистики   

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності   

Для різних спеціальностей (ДДВС).  

Викладачі курсу   Прокопович-Павлюк Ірина Володимирівна, кандидат 
економічних наук,  доцент кафедри статистики економічного 
факультету   

Контактна інформація 
викладача  

iryna.prokopovych-pavlyuk@lnu.edu.ua    

https://econom.lnu.edu.ua/employee/prokopovych-pavlyuk-i-v ,   
м. Львів, пр.Свободи 18, а.215   

Консультації по курсу 
відбуваються   

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 
Також можливі он-лайн консультації через додаток MS Teams та 
платформу електронного навчання Moodle. Для погодження 
часу консультацій слід писати на електронну пошту викладача.   

Сторінка курсу   http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3799 (для 
зареєстрованих слухачів) 

Інформація про курс   Навчальна дисципліна «Основи організації бізнесу» дає 
можливість дізнатися про види та форми бізнесу, як створити 
підприємство з «нуля», про порядок та які документи потрібні 
для реєстрації бізнесу, яку форму оподаткування обирати, як 
ефективно управляти ресурсами бізнесу, як досліджувати 
діяльність конкурентів. Під час освоєння курсу ви навчитесь 
визначати ефективні напрями діяльності, розробляти бізнес-
плани, оцінювати ефективність організації управління 
персоналом, виробничими та фінансовими ресурсами, укладати 
комерційні угоди, визначати ризики та оцінювати ефективність 
бізнес-процесів. 

Коротка анотація курсу   Дисципліна «Основи організації бізнесу» є дисципліною 
вільного вибору студента для підготовки за освітньою 
програмою бакалавра, яка викладається у 3 семестрі в обсязі 3 
кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 
ECTS).  

Мета та цілі курсу   Метою вивчення вибіркової дисципліни «Основи організації 
бізнесу» є формування у студентів ґрунтовних теоретичних 
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знань та практичних навиків щодо організації та ефективного 
ведення бізнесу.  
Цілями є формування системи знань про форми та види 
організації бізнесу, організацію управління персоналом, 
виробничими та фінансовими ресурсами, захист комерційної 
таємниці, інфраструктуру бізнесу, зовнішнє середовище 
бізнесу. 

Література для вивчення 
дисципліни   

Основна   
1. Мельников А.М., Коваленко О.А., Пундяк Н.Б. Основи організації 

бізнесу: навч. посібник. Під заг. Ред. А.М. Мельникова. Київ: Центр 
учбової літератури, 2013. 200 с. 

2. Кубіній Н.Ю. Основи бізнесу: навчальний посібник/ Н.Кубіній. – 
Ужгород, 2013. – 204с. 

3. Тіханова Т.Ю. та ін. Основи бізнесу. Одеса, 2007 р. 188 с. 
4. Доброва Н.В., Осипова М.М. Основи бізнесу: навч. посібник. Одеса: 

ФОП Бондаренко, 2018 р. 305 с. 
Допоміжна 

5. Мазнєв Г.Є., Лагода Т.О., Піпіна Т.Є., Півень А.В. Організація агробізнесу 
та підприємництва: навч. посібник для підготовки до здачі модулів. Ч.1. 
Харків, 2012.  129 с. 

6. Матковський та ін. Бізнес-статистика: навч. посібник. Київ: Алерта, 2016 
р. 280 с. 

7. Орлова К.Є. Управління бізнесом: підручник. [Електронне видання]. 
Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка». 2019 р. 319 
с 

8. Підприємницька діяльність та агробізнес. За ред проф. М.М. Ільчука. Київ: 
Вища освіта, 2006 р. 545 с. 

9. Податковий кодекс України. [Електронний ресурс] – Режим доступу до 
докум.: www.www.rada.gov.ua. 

10. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 
Закон України вiд 04.02.2009  № 913-VI. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу до докум.: www.www.rada.gov.ua. 

Інформаційні ресурси  
Кабінет міністрів України: https://www.kmu.gov.ua/  
Департамент державної реєстрації та нотаріату: 
http://ddr.minjust.gov.ua/ 
Єдиний портал державних послуг «Дія»: https://diia.gov.ua/ 
Державна служба статистики України: http://ukrstat.gov.ua/  
Головне управління статистики у Львівській області: 
http://lv.ukrstat.gov.ua/   
Державна податкова служба України: https://tax.gov.ua/  

Тривалість курсу      90   год.   

Обсяг курсу    32  годин аудиторних занять. З них 16 години лекцій, 16 годин 
практичних занять та _58_ години самостійної роботи   

Очікувані результати 
навчання   

В результаті вивчення даного курсу студент повинен   
знати: організаційні форми та види економічної діяльності; 
порядок реєстрації суб’єкта бізнесу; підходи до ефективного 
управління ресурсами суб’єкта бізнесу; організацію фінансового 
та інвестиційно-інноваційного забезпечення бізнесу; комерційні 
аспекти організації та ведення бізнесу, взаємодії бізнесу і 
держави. 
вміти: розробляти бізнес-план та установчі документи суб’єкта 
бізнесу; користуватися електронними сервісами для реєстрації 
суб’єкта бізнесу; вибирати тип і переваги обраного суб’єкта 
бізнесу; оцінювати ефективність залучення ресурсів у бізнес; 
визначати та оцінювати ефективність ведення та ризики бізнесу. 
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Ключові слова   бізнес, підприємництво, підприємець, бізнес-план, персонал, 
продуктивність праці, виробничі ресурси, інновації, інвестиції, 
фінансові ресурси, угода, комерційна таємниця, інфраструктура 
бізнесу, ризики в бізнесі, страхування бізнесу, конкуренція. 

Формат курсу  Очний /заочний    

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 
контакт науково-педагогічного працівника і студента, що 
забезпечує надбання глибоких системних знань, стійких умінь. 
Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 
навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати 
навчальні завдання відповідно до робочої програми. 

Теми   Тема 1. Сутність, функції, форми та правове забезпечення 
бізнесу 
Тема 2. Організаційно-правові норми реєстрації суб’єкта  
бізнесу  
Тема 3. Бізнес-планування в первинній організації бізнесу 
Тема 4. Організація управління персоналом у бізнесі 
Тема 5. Організація управління виробничими ресурсами і 
виробництвом у бізнесі 
Тема 6. Інноваційно-інвестиційна діяльність у бізнесі 
Тема 7. Організація фінансового забезпечення бізнесу 
Тема 8. Організація укладання комерційних угод та захисту 
комерційної таємниці 
Тема 9. Страхування та управління ризиками в бізнесі 
Тема 10. Оцінювання ефективності бізнес-процесів 
Тема 11.  Взаємодія держави та бізнесу 
Тема 12. Конкуренція в бізнесі 

Підсумковий   
контроль, форма   

Залік за підсумками поточної успішності  

Пререквізити   Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
мікроекономіки, основ права, інформатики достатніх для 
сприйняття категоріального апарату, розуміння джерел та 
способів одержання інформації, її нескладного аналізу.  

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під час 
викладання курсу   

Презентації, лекції, спільні розробки, робота у групах, дискусія, 
підготовка реферативних/аналітичних досліджень.   
Лекційна форма навчання:    
проведення лекцій із використанням мультимедійної техніки та 
комп’ютера; в період дистанційного навчання – проведення 
лекцій на платформі MS Teams. 
Семінарські та практичні заняття:  
доповідь, відповідь, обговорення; презентації проведеного 
аналізу, тестування, розв’язування практичних задач, 
переважно з реальними даними.  

Необхідне обладнання   Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними 
програми такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office 
Excel, Microsoft Office Power Point. 



Критерії оцінювання 
(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  

• активність під час практичних та семінарських занять: 
максимально балів  10  

• тести для самоконтролю: максимально балів 20   
• аналітичне дослідження: максимально балів 20 
• контрольні заміри (модуль): максимально балів 50  

Підсумкова максимально балів 100. 
Очікується, що студенти виконають індивідуальну аналітичну 
роботу. Академічна доброчесність: Очікується, що роботи 
студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 
міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 
фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 
студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 
чи обману. Відвідування занять є важливою складовою 
навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 
практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати 
викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 
передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти 
не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 
Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 
поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 
тестування. При цьому обов’язково враховуються: присутність 
на заняттях та активність студента під час практичного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття, користування 
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 
завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Опитування   Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 
після завершення курсу. 

   

 

 

 


