
Опис навчальної дисципліни вільного вибору 
 

Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 2  

«Менеджмент бізнесу» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

073 Менеджмент / Менеджмент 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 (4 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

Денна: 150 год, з них: лекц. – 24 год., практ. – 30 год.   

Заочна: 150 год, з них: лекц. – 6 год., практ. – 8 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Менеджменту та адміністрування 

Автор дисципліни 

Кандидат економічних наук;  

доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Милько Інна Петрівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Для вивчення дисципліни необхідно володіти 

навичками міжособистісної взаємодії; здатністю 

організовувати ефективні комунікації в процесі 

навчання; вмінням правильно говорити, слухати та 

сприймати повідомлення; мати навички 

використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

Що буде вивчатися 

Теоретичні аспекти менеджменту бізнесу та 

державне регулювання бізнес-середовища 

Місце стратегічного менеджменту та планування 

розвитку бізнесу  

Бізнес-планування в системі менеджменту бізнесу 

Менеджмент бізнес-проектів 

Управління виробництвом і прогнозування 

результатів виробництва 

Управління інноваційними процесами і оцінка 

ефективності інвестицій у створення та розвиток 

бізнесу 

Фінансовий менеджмент у бізнесі  

Мотивація та контроль як функції менеджменту 

Маркетинг у системі менеджменту бізнесу 

Інформаційне забезпечення бізнесу  

Безпека бізнесу і управління бізнесом у кризових 



ситуаціях 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни сприятиме: 

формуванню у студентів фахових компетенцій для 

здійснення успішної підприємницької діяльності, 

спрямованої на забезпечення ефективного 

функціонування суб’єктів господарської діяльності у 

сфері виробництва, торгівлі, надання послуг, 

здійснення комерційних, фінансових, 

посередницьких операцій, налагодження ділових 

стосунків з партнерами 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Завдання вивчення дисципліни:  

1) розуміти роль та місце менеджменту бізнесу; 

2) ознайомитися з основним категоріями і 

поняттями менеджменту бізнесу;  

3) оволодіти методикою прийняття ефективних 

рішень за умов невизначеності та ризику, в 

кризових ситуаціях; 

4) вивчити сучасні технології менеджменту бізнесу; 

5) набути практичного досвіду застосування методів 

встановлення чинників розвитку ситуації;  

6)  демонструвати підприємливість в різних напрямах 

професійної діяльності та брати відповідальність за 

результати; 

7) знати і розуміти особливості економіки 

підприємств та використовувати набуті знання у 

практичній діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти ïx з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища.  

Здатність визначати перспективи розвитку 

організації. 

Вміння визначати функціональні області організації 

та зв’язки між ними. 

Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, формувати обґрунтовані рішення. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

Силабус 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

