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Силабус навчальної дисципліни 

«ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом дисципліни є цілі, зміст та технології, які 

використовуються при організації підприємницької діяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти 

сукупності знань і навичок щодо: процесу підприємництва, аналізу 

проблем та ситуацій для їх оптимального розв’язання, набуття 

логічного підприємницького мислення для самостійних початкових 

дій у бізнесі, створення реального продукту і доведення його до 

потенційних споживачів, планування та формування бюджету 

бізнесу, організації підприємницької діяльності, бізнес-планування, 

організація розрахунків в бізнесі, принципів формування та 

використання виробничого потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів,  

організації та ефективності виробничо-господарської діяльності 

суб’єкта господарювання в сучасних умовах. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати та розробляти бізнес-проекти згідно вимог до структури та 

його змісту.  

Оцінювати економічну ефективність проектів та визначати 

передумови їх реалізації. 

Обґрунтовувати доцільність використання бізнес-проектів як 

фінансово-економічного інструменту розвитку підприємництва. 

Організовувати підприємницьку діяльність. 

Організувати пошук інформації у процесі вивчення бізнес-

середовища та привабливості підприємницького клімату. 

Визначати ефективність бізнесу. 

Здійснювати державну реєстрацію діяльності суб’єкта 

господарювання з вибором раціональної організаційно-правової 

форми ведення бізнесу. 

Вміти формувати організаційну структуру бізнесу та планувати 

бізнес-процеси на підприємстві. 

Визначати порядок взаємовідносин з контролюючими органами. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність  застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу  інформації та підготовки аналітичних звітів. 



Здатність аналізувати та  розв’язувати завдання у сфері економічних 

та соціально-трудових відносин. 

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного  методичного інструментарію. 

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та  розвитку  

суб’єктів  господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Ринок як середовище та сфера діяльності бізнесу. Конкуренція в 

системі бізнесу. Поняття сучасного бізнесу, функції та його цілі. 

Види підприємств та їх організаційні форми. Державне регулювання 

підприємництва. Організаційні форми бізнесу. Сутність та значення 

підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємництва. Сутність 

підприємницького середовища. Сутність бізнес-ідеї. Механізм 

заснування власної справи. Бізнес-планування підприємницької 

діяльності. Організація розрахунків у бізнесі. Доходи та прибутки у 

бізнесі. Витрати при ведені підприємницької діяльності. 

Фінансування та оподаткування підприємництва. Підприємницькі 

ризики. Менеджмент та маркетинг у підприємництві. Культура 

бізнесу. 

Види занять: лекції та практичні заняття. 

Методи навчання: робота в малих групах; кейс-метод; семінар-

дискусія; проблемні лекції; пояснювально-наочний виклад. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Навчальна дисципліна базується на знаннях з таких дисциплін, як: 

«Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Менеджмент», 

«Фінанси», Статистика», «Ціноутворення». 

Пореквізити Навчальна дисципліна є базою для вивчення таких дисциплін, як: 

«Управління витратами», «Проектний аналіз», «Планування і 

контроль на підприємстві», «Стратегія підприємства», «Оцінка 

економічної діяльності підприємства», «Обґрунтування 

господарських рішень і оцінювання ризиків» тощо. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Македон В.В. Бізнес-планування: навчальний посібник / 

Дніпропетровський ун-т економіки та права. К.: ЦУЛ, 2016. 236с. 

2. Гетало В.П., Гончаров Г.О., Колісник А.В. Бізнес-планування: 

навчальний посібник/ МОН.-К.: Професіонал, 2008.- 236с. 

3. Слиньков В.Н. Бизнес-план и организация финансово-хозяй 

ственной деятельности предприятия: учебное пособие.-2-е узд., стер. 

К.: Алерта, 2006. 456с. 

4. Барроу Колін, Барроу Пол, Браун Роберт Бізнес-план: 

практичний посібник: пер. з 4-го англ. вид. К.: Знання, 2005. 435 с. 

5. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-

план: технологія розробки та обгрунтування: навчальний посібник. 

Мін-во освіти України. Київ, 1999. 208 с. 

6. Крамаренко А.О. Основи бізнес-законодавства: навчальний 

посібник.  МОН України, Харківський національний університет ім. 

В. Н. Каразіна. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразина, 2018. 172 с. 

7. Лихолат С.М., Гапій І.Б. Етика бізнесу: навчальний посібник. 

МОН України. К.: Знання, 2013. 367 с. 

8. Пігуль Н.Г., Дейнека О.В., Дехтяр Н.А., Люта О.В. Фінанси 

різних форм бізнесу: навчальний посібник/ МОН України, Сумський 

державний ун-т. Суми: Сумський державний ун-т, 2017. 337 с. 

9. Основи бізнесу: навчальний посібник. МОН МС України, 
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фото 

ДВНЗ "Ужгородський національний університет". Кубіній Н.Ю., ред. 

Ужгород: Карпатська Вежа, 2013. –206 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Економіки повітряного транспорту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) КРАВЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/details-

menu/47-kafedra-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/sklad-kafedri-ekonomiki-povitryanogo-

transportu/148-kravchuk-nataliya-mikolajivna  

Тел.: (044)-406-77-39 

E-mail: nataliia.kravchuk@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.307, 2.417 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Дана навчальна дисципліна відноситься до циклу дисциплін вільного 

вибору студента та є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі 

економіки. 

Лінк на дисципліну http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-povitryanogo-transportu 

 

 

 

Розробник          Н.М. Кравчук 
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