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1. Коротка анотація дисципліни. Вибіркова дисципліна «Бізнес-симуляція «Top 

management»» спрямована на формування практичних фахових компетенцій щодо застосування 

сучасних методів, технологій та інструментів стратегічного, проектного, інвестиційного, 

маркетингового менеджменту для обгрунтування startup та планування процесів його реалізації. 

Застосовується кейс-метод (Case-study).  

 

2. Структура курсу: 4 кредити, 120 год. (10 годин лекцій, 30 практичних – денна форма 

навчання; 4 годин лекції, 10 практичних – заочна форма навчання). 

 

3. Пререквізити і постреквізити диципліни. 
Пререквізити:  

- менеджмент (фахові компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні 

досягнення менеджменту в практичній діяльності при розробці ефективних управлінських рішень; 

здатність аналізувати результати діяльності організації, визначати перспективи її розвитку; 

здатність управляти організацією та її підрозділами шляхом реалізації функцій менеджменту; 

здатність створювати та організовувати ефективні комунікації); 

- маркетинговий менеджмент (фахові компетентності: здатність усвідомлювати та 

використовувати в практичній діяльності функції та методи управління маркетингом; здатність 

практично реалізовувати процес маркетингового менеджменту; здатність обґрунтовувати заходи щодо 

впровадження маркетингового менеджменту в ринкових умовах, а також визначати проблеми, 

пов’язані з цим процесом; здатність здійснювати маркетингове планування на підприємстві; здатність 

здійснювати вибір оптимальних маркетингових стратегій; здатність управляти товарною політикою 

підприємства; здатність управляти ціновою політикою підприємства); 

- інвестиційний менеджмент (фахові компетентності: здатність до формування цілей 

інвестиційної діяльності; здатність застосовувати прийоми ТЕО проекту; здатність до засвоєння та 

вибору методів і прийомів, набуття практичних навиків обґрунтування інвестиційної політики; 

здатність до обґрунтування та вибору форм реальних інвестицій, застосування методів та критеріїв 

оцінки ефективності реальних проектів; здатність до розробки бізнес-плану реального 

інвестиційного проекту; здатність до обґрунтування напрямів інноваційної діяльності та потреби в 

інноваційних інвестиціях); 

- управління розвитком  персоналу та лідерство (фахові компетентності: здатність до 

складання проекту розвитку персоналу в організації; здатність застосування результатів 

оцінювання ділових якостей працівників, здатність планування трудової кар'єри фахівців, 

здатність застосовувати концепцій, моделей та теорій лідерства; здатність до формування навиків 

ефективного лідера; здатність набувати зовнішні та внутрішні атрибути лідера); 

- стратегічний менеджмент (фахові компетентності: здатність аналізувати внутрішнє та 

зовнішнє середовище організації, проводити багатофакторний системний аналіз; визначати місію 

та цілі організації, стратегічні цільові пріоритети; розробляти маркетингову, виробничу, фінансову 

стратегії стратегію; здійснювати стратегічний та тактичний контроль; застосовувати класичні 

методи та моделі при прийняття стратегічних рішень). 

Постреквізити: дисципліна завершального рівня. 
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4.  Мета та основні задачі дисципліни. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів стратегічного мислення та системи 

компетенцій щодо обгрунтування, розробки та реалізації концепці\ бізнесу (startup).  

Основні завдання полягають у формуванні здатностей до застосування інструментів 

стратегічного, маркетингового, інвестиційного менеджменту для: обгрунтування концепції 

бізнесу; аналізу ринкового середовища для виявлення перспективних сегментів ринку для 

започаткування бізнесу; бізнес-планування; засвоєння порядку створення підприємницької 

структури; формування організаційної структури; формування штатного розпису, регламентів, 

визначення потреби організації у персоналі та його підбір; формування навичок самостійного 

виконання різних завдань в організаційно-економічній діяльності; сприяння розвитку здібностей 

студентів до практичної діяльності, керівництва та лідерства. 
 

5. Результати навчання (компетентності). 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми 

у сфері стратегічного та маркетингового менеджменту, що передбачає використання 

різноманітних методів обгрунтування, прийняття та реалізації управлінських рішень щодо 

створення бізнесу (startup).   

Загальні компетентності: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність 

використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, оброблення, аналізування  

та використання інформації з різних джерел; здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

здатність виявляти та вирішувати проблеми; здатність приймати обґрунтовані управлінські 

рішення; здатність до засвоєння нових знань; здатність діяти на основі етичних міркувань, 

соціально відповідально і свідомо; здатність працювати в команді та налагоджувати 

міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань; здатність висновковування і 

донесення власних висновків до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються; здатність 

до організування ефективних комунікацій в процесі управління. 

Фахові компетентності: здатність до обгрунтування концепції бізнесу, здатність до 

дослідження ринкового середовища та обгрунтування бізнес-ідей діяльності; здатність до 

розробки бізнес-плану започаткування діяльності суб'єкта підприємництва; здатність до створення 

суб'єкта діяльності; здатність до пошуку і добору персоналу, регламентації його діяльності; 

здатність застосовувати методи обґрунтування управлінських рішень; здатність здійснювати 

аналіз чинників, які впливають на діяльність підприємства; здатність розробляти регламентаційні 

положення та документи; здатність до застосування сучасних методичних підходів для прийняття 

та обґрунтування управлінських рішень; здатність застосовувати методи та прийоми ефективного 

керівництва та лідерства. 

 

6. Програма навчальної дисципліни. 

Тема 1. Передумови та порядок створення підприємства. 

Тема 2. Інструменти та технології стратегічного, маркетингового та інвестиційного 

менеджменту.  

Тема 3. Бізнес-симуляція: зміст, правила взаємодії.  

Тема 4. Дослідження ринку. Вивчення можливостей.  

Тема 5. Розробка бізнес-ідеї (startup).  

Тема 6. Розробка бізнес-плану підприємства.  

Тема 7. Формування установчих документів суб’єкта господарювання. 

Тема 8. Організаційне проектування. Вибір організаційної структури. Управлінські 

функціонали. 

Тема 9. Розробка штатного розпису. Регламентація посадових обов'язків персоналу. 

Тема 10. Прогнозування і планування розвитку персоналу. Визначення потреби організації у 

персоналі. Підбір персоналу. Співбесіди. 

Тема 11. Керівництво та лідерство.  

 

 



 

7. Організація навчання.  

Навчальний процес включає: вступні та організаційну лекції; практичні заняття, самостійну 

роботу. Мета лекцій – дати стислий огляд матеріалу зі стратегічного, маркетингового, 

інвестиційного менеджменту та ознайомити студентів з методикою проведення бізнес-симуляції. 

Практичні заняття проводиться у формі бізнес-симуляції, яка передбачає поділ навчальної групи 

на команди. Самостійна робота з дисципліни  передбачає: підготовку до практичних занять 

відповідно до плану та графіку виконання завдань бізнес-симуляції; оформлення результатів 

практичних завдань відповідно до плану бізнес-симуляції; підготовку до усіх видів контролю, 

зокрема написання поточних контрольних робіт та оцінювання рівня та вчасності виконання 

завдань. Завдання самостійної роботи студентів вважаються виконаними, якщо вони: здані у 

визначені терміни; повністю виконані; не мають логічних і розрахункових помилок. Прийом і 

консультування щодо виконання завдань самостійної роботи студентів проводяться викладачем 

згідно встановленого графіку. При умові невиконання однієї із зазначених умов, кількість балів 

знижується на 1 бал. При умові невиконання і відсутності завдання оцінюється 0 балами.  

Форми контролю: поточне оцінювання (письмова контрольна робота (ПКР), виконання 

практичних завдань бізнес-симуляції (ПЗ)). 

 

8. Політика курсу. 

Відвідування занять дає можливість отримати задекларовані загальні та фахові 

компетентності, вчасно і якісно виконати завдання. Пропущені заняття можна відпрацьовувати у 

визначений час згідно графіка. За умови індивідуального навчального графіка студент має 

можливість отримати позитивну оцінку завдяки виконанню планових завдань та контрольного 

опитування. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Академічна доброчесність: виконані завдання студентів мають бути їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є 

підставою для її незарахуванння, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Політика виставлення балів. Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із 

сумарної кількості балів за: поточне оцінювання з відповідних тем (максимум 40 балів – враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час занять); оформленого звіту про виконання  

бізнес-симуляції (максимум 60 балів). На заняттях бажано мати власні девайси. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам 
Т 1 Т 2 Т 3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Кількість балів 

2 2 0 4 4 8 4 4 4 4 4 
Поточне  оціню-

вання, 40 балів 

4 0 0 10 4 10 6 6 4 8 8 Звіт, 60 балів 

6 2 0 14 8 18 10 10 8 12 12 100 

 

 

Структурно-логічна схема організації занять та поточного оцінювання отриманих компетентностей 

Фахові компетенції 
Методи та форми 

навчання 

Оцінка 
сформованості 

компетентностей  
Форма 

контролю 
Бал  

Тема 1. Передумови та порядок створення підприємства 
Здатність до застосування найбільш ефективних 
методів, технологій та прийомів обгрунтування 
напрямів створення бізнесу (startup) з урахуванням 
положень чинного законодавства, процедур, норм та 
організаційних вимог.   

Лекція  Тематична лекція  0 
Практичне 

заняття 
Обговорення  

 
Опитування  

 
2 

Самостійна 
робота  

Опрацювання положень 
чинного законодавства, 

ПКР 4 



процедур, норм та 
організаційних вимог 

Тема 2. Інструменти та технології стратегічного, маркетингового та інвестиційного менеджменту 
Здатність до застосування у практичній діяльності 
методів, технологій та інструментів стратегічного, 
маркетингового та інвестиційного менеджменту  

Лекція  Вступна лекція  0 
Практичне 

заняття 
Обговорення  

 
Опитування  

 
2 

Самостійна 
робота  

Опрацювання лекційного 
матеріалу 

ПКР 0 

Тема 3. Бізнес-симуляція: зміст, правила взаємодії 
Здатність застосовувати інформаційно-комунікаційні 
технології пошуку, оброблення, аналізування інформації 
з різних джерел; здатність генерувати нові ідеї; здатність 
виявляти та вирішувати проблеми; здатність приймати 
обґрунтовані управлінські рішення; здатність працювати 
в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію 
при вирішенні професійних завдань якісно і вчасно 

Організаційно-настановче заняття. 
Студенти формують групи (команди), розподіляють обов’язки 

для підготовки до наступного заняття (здійснюється на 
кожному наступному практичному занятті). 

Тема 4. Дослідження ринку. Вивчення можливостей. 
Здатність до аналізу зовнішнього середовища п-тва; 
здатність до аналізу проміжного середовища 
підприємства; здатність до аналіз внутрішнього 
середовища п-тва; здатність до застосування методів 
оцінювання ризиків ринкового середовища  

Практичне 
заняття 

Аналіз ситуації на ринку. 

Характеристика ідей. 

Визначення можливих 

напрямів діяльності. 
Оцінювання ризиків 

ринкового середовища. 

Презентація 
результатів 

етапу 

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів 

етапу 

10 

Тема 5. Розробка бізнес-ідеї (startup). 

Здатність отримати навички самостійної роботи з 

інформацією; здатність до обгрунтування бізнес-ідеї 

(startup); здатність застосовувати методи та моделі при 

прийняття стратегічних рішень 

Практичне 
заняття 

Оцінка альтернативних 

варіантів. Обгрунтування 

startup 

Презентація 
результатів  

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

4 

Тема 6. Розробка бізнес-плану підприємства. 

Здатність до обгрунтування основних складових 

проекту startup та розробки бізнес-плану 

Практичне 
заняття 

Розробка бізнес-плану Презентація 
результатів  

8 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

10 

Тема 7. Формування установчих документів суб’єкта господарювання. 

Здатність до пошуку необхідної інформації; здатність 

до формування пакету документів щодо створення 

бізнес-структури 

Практичне 
заняття 

Розробка пакету доку-

ментів, проведення 

установчих зборів, 
оформлення результатів 

Презентація 
результатів  

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

6 

Тема 8. Організаційне проектування. Вибір організаційної структури. Управлінські функціонали 

Здатність до обгрунтування основних функціональних 

напрямів діяльності підприємства та організаційного 

проектування; здатність до розробки внутрішніх норм, 

правил та регламентів 
 

Практичне 
заняття 

Обговорення функціо-

нальних напрямів 

діяльності; формування 

оргструктури 

Презентація 
результатів 

етапу 

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

6 

Тема 9. Розробка штатного розпису. Регламентація посадових обов'язків персоналу 

Здатність до формування штатного розпису;  здатність 

до розробки посадових обов'язків персоналу 
 

Практичне 
заняття 

Розробка штатного 

розпису та посадових 

регламентів 

Презентація 
результатів 

етапу 

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

4 

Тема 10. Прогнозування і планування розвитку персоналу. Визначення потреби організації у персоналі. Підбір 
персоналу. Співбесіди 

Здатність до формування стратегії розвитку 

персоналу; здатність до визначення потреби 

організації у персоналі; здатність до застосування 

ефективних  методів підбору персоналу 

Практичне 
заняття 

Розробка стратегії 

розвитку персоналу;  

визначення потреби у 

персоналі; застосування 

методів підбору 
персоналу 

Презентація 
результатів  

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

8 

Тема 11. Керівництво та лідерство 

Здатність до застосування методів та технологій 

ефективного керівництва та лідерства 

Практичне 
заняття 

Діагностика лідерських 

якостей, підбір стилів 

керівництва 

Презентація 
результатів  

4 

Самостійна 
робота 

Оформлення 
результатів  

4 

 
Кількість  балів  

Практичне заняття (поточне оцінювання) 40 

Самостійна робота та оформлення звіту  60 

Інтегральна компетентність – здатність до стратегічного мислення, застосування сучасних моделей, технологій 

та інструментів стратегічного менеджменту 

 

Загальна максимальна кількість балів 100 



 

9. Методичне забезпечення курсу 
1. Черчик Л. М. Бізнес-тренінг (топ-менеджмент) : методичні вказівки для практичних занять для 

студентів спеціальності 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної форми 
навчання. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015. 30 с. 

 

10. Рекомендована література   
2. Буняк Н. М., Коленда Н. В., Черчик Л. М. Менеджмент : Практичний курс : навч. посіб.  За заг. 

ред. Л. М. Черчик  Луцьк : Терен, 2017. 278 с. 
3. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2012. 400 с. 

4. Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко 

та ін. За ред. Ю. Є. Петруні. 2-ге вид. К. : Центр учбової літератури, 2011. 216 с. 
5. Стратегічний менеджмент. навч. посіб. / М.П. Бутко, М.Ю. Дітковська, С.М. Задорожна та ін. За 

заг. ред. Бутка М. П. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 376 с. 

 

Додаткова література 
6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

7. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010). URL : 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html 

8. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 № 514-VI. URL : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

9. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» : Наказ Мінфіну України від 07.02.2013 № 73. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : Наказ Мінфіну 

України від 27.04.2000 № 92. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 

11. Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної 
діяльності : Постанова КМУ від 08.02.2012 № 237. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/237-2012-%D0%BF 

12. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України 

від 08.07.2010 № 2464-VI. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

13. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

14. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України від 

21.12.2000 № 2157-III. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 

15. Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 

22.03.2012 № 4618-VI. URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17 
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