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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

менеджменту ДДМА.  

Досвід роботи - більше 20 років.  

Автор понад 50 наукових та навчально-методичних 

праць, в тому числі 5 монографій з актуальних проблем 

економіки та управління.  

Провідний лектор з дисциплін: «Операційний 
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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту 

ДДМА.  

Досвід роботи - більше 16 років.  

Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.  

Провідний лектор з дисциплін: «Контролінг», «Маркетинговий 

аудит», «Логістика», «Медіа-планування», «Цифровий маркетинг». 

 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 
Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

 

Освітні компоненти, які передують вивченню 
Знання, набуті в результаті вивчення дисциплін «Основи економіки підприємства», «Теорія організації», «Основи 
менеджменту», «Фінанси», «Основи маркетингу» 

Освітні компоненти для яких є базовою Атестація (комплексний кваліфікаційний іспит зі спеціальності). 
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Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми 
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК) Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції 

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК6. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій 

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. 
СК3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 
СК4. Вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними. 
СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту 
СК6. Здатність планувати, аналізувати, контролювати та оцінювати власну роботу та роботу інших 
працівників. 
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту 
СК8. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію під час вирішення 
професійних задач. 
СК9. Здатність проводити економічні розрахунки. 
СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал 
організації. 

Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН) 

ПРН 9. Знаходити оптимальні, обґрунтовані, творчі рішення для розв'язування професійних задач.  

ПРН 11. Демонструвати навички самостійної роботи, критики та самокритики, відкритості до нових знань. 

ПРН 12. Демонструвати навички пошуку, збирання, оброблення та аналізування інформації у професійній діяльності. 

ПРН 13. Демонструвати навички взаємодії та командної роботи, лідерства для налагодження комунікації в професійній діяльності. 

ПРН 15. Визначати основні економічні показники підприємства (підрозділу) для підвищення ефективності діяльності. 
ПРН 16. Проявляти ініціативу та підприємливість щодо розвитку підприємства (підрозділу). 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Анотація 

Необхідність вивчення основ ведення бізнесу здобувачами, які освоюють основні освітні програми вищої економічної і управлінської освіти, вбачається: 

- в системі викладу сукупності фундаментальних принципів сучасного бізнесу і елементів, які складають його; 

- в описуванні бізнесу як єдиної системи відносин, яка охоплює різні рівні організації економіки і проявилася у всіх сферах життя суспільства; 

- в дослідженні бізнесу у взаємозв’язку з основними подіями минулої історії людства, сучасним станом і перспективами розвитку суспільства; 

- у розгляді особливостей українського бізнесу як історично закономірної форми прояву загальносвітової тенденції розвитку бізнесу, протиріч і шляхів 

становлення цивілізованих ділових відносин в ході подолання негативних наслідків економіки «радянського зразка». 

Навчальна дисципліна «Організація стартапів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

Мета 
Формування у студентів компетентності в сфері теорії та практики започаткування стартапу як підприємницької ініціативи в системі економічних, організаційних та 

правових відносин в межах підприємницьких структур; розвиток інтересу у здобувачів до сфери підприємництва, розуміння переваг, можливостей, а також проблем 

та ризиків, пов'язаних з розвитком стартапів; ознайомлення здобувачів з процесами та інструментарієм життєздатного стартапу.. 

Формат 
 Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль –залік 

(очний, дистанційний формат). 



«Правила 

гри» 

• Курс передбачає роботу в колективі. 

• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання 

• Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. 

• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблена проробка за рекомендованою літературою. 

• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

• Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. 

• Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

• За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів. 

Політика академічної  доброчесності 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати 

джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Лекція 1  

Тема 1. Загальна 

характеристика 

підприємництва. Суб‘єкти 

підприємницької діяльності 

Практичне 

заняття 1 

Тема 1. Загальна характеристика підприємництва. Суб‘єкти 

підприємницької діяльності 

Заняття 1 (семінар). Загальна характеристика підприємництва. 
Суб‘єкти підприємницької діяльності 
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1) Необхідність та сутність державного регулювання підприємництва, 

його форми та методи: адміністративні, правові, економічні.  

2) Прямі та непрямі методи державного регулювання.  

3) Інструменти впливу держави на розвиток підприємництва: 

податкова політика, цінове та кредитно-грошове регулювання, 

амортизаційна політика, регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  

4) Державна підтримка підприємництва.  

5) Механізм державної фінансової допомоги суб’єктам 

підприємництва. 

6) Кадрове та інформаційне забезпечення державою підприємницької 

діяльності.  

7) Державні та міжнародні організації, що сприяють розвитку 

підприємництва. 

8) Сутність і методи підприємницького управління. 

9) Функціональне управління в підприємництві. 

10) Планування розвитку суб’єкта підприємництва.  

11) Управління мотивацією персоналу. Методи мотивації.  

12) Організація контролю.  

13) Управління організаційними комунікаціями.  

14) Менеджер як організатор ефективного управління.  

15) Вимоги до ділових і особистих якостей менеджера.  

16) Типи менеджерів у вітчизняній та зарубіжній практиці. 

17) Сутність, види та елементи підприємницької культури.  

18) Стилі керівництва: демократичний, ліберальний, автократичний.  

19) Норми і правила поведінки керівника.  

20) Методи і стилі розв’язання конфліктів.  

21) Соціальні цінності та культура підприємницької діяльності.  

22) Основні методи впливу підприємця на підлеглих.  

23) Психологія підприємництва. 

24) Основні поняття стартап-середовища: "Стартап", "бізнес-ангел", 

"долина смерті", "екзит", "фасилітатор", "фандрайзинг", IPO, IRR, 

EBITDA, "півот", post-money, pre-money і т.д.  

25) Джерела та пошук ідеї для стартапу.  

Лекція 2  

Тема 2. Правові основи та 

організаційні форми 

підприємницької діяльності 

Практичне 

заняття 2 

Тема 2. Правові основи та організаційні форми підприємницької 

діяльності 
Заняття 2 (семінар) Правові основи та організаційні форми 

підприємницької діяльності 

Лекція 3 

Тема 3. Технологія 

заснування власної справи 
Практичне 

заняття 3-5 

Тема 3. Технологія заснування власної справи 
Заняття 3 (семінар) Технологія заснування власної справи 

Заняття 4(практичне заняття) Генерація бізнес-ідеї. Місія нової 

компанії. 
Заняття 5 (практичне заняття) Проєктне управління стартапом 

Лекція 4 

Тема 4. Формування 

підприємницького 

капіталу. Фінансування 

стартапів. 

Практичне 

заняття 6 

Тема 4. Формування підприємницького капіталу. Фінансування 

стартапів 
Заняття 6 (практичне заняття, рішення задач) 

Лекція 5 

Тема 5. Розробка стратегії 

та бізнес-планування 

підприємницької 

діяльності.  

Практичне 

заняття 7-9 

Тема 5. Розробка стратегії та бізнес-планування підприємницької 

діяльності 

Заняття 7 (семінар) Розробка стратегії та бізнес-планування 
підприємницької діяльності 

Заняття 8 (практичне заняття) Розробка бізнес-плану 

Заняття 9 (контрольна робота) Теми 1-4 

Лекція 6 
Тема 6. Команда стартапу Практичне 

заняття 10 

Тема 6. Команда стартапу 
Заняття 10 (семінар) Побудова команди та управління нею. 

Лекція 7 

Тема 7. Аналіз конкурентів 

и ринку. Маркетинг и PR 

стартапу. 

Практичне 

заняття 11-12 

Тема 7. Аналіз конкурентів і ринку. Маркетинг и PR стартапу. 

Заняття 11 (семінар) Маркетинг и PR стартапу. 

Заняття 12 (практичне заняття) Дослідження ринку. Якість 

продукту. Комунікація з клієнтами. Метрики та оцінка 

результатів.  

Лекція 8 

Тема 8. Фінансові 

результати 

підприємницької 

діяльності.  

Практичне 

заняття 13-14 

Тема 8. Фінансові результати підприємницької діяльності 
Заняття 13 (семінар) Фінансові результати підприємницької 

діяльності. Фінансовий стан підприємства 

Заняття 14 (практичне заняття, рішення задач) 



Лекція 9 

Тема 9. Оцінка і управління 

ризиками в 

підприємницькій діяльності 

Практичне 

заняття 5 

Тема 9. Оцінка і управління ризиками в підприємницькій 

діяльності 

Заняття 15 (семінар) Оцінка і управління ризиками в 

підприємницькій діяльності 

 

26) Життєвий цикл стартапу. 

27) Помилки в менеджерських підходах на різних етапах розвитку 

стартапу.  

28) Розвиток стартапів на різних етапах розвитку та фінансування. 

29) Аудиторія стартапів. Аудиторія корпорацій. Відмінності та 

подібності. 

30) Пошук та розвиток клієнтів. 

31) Цикл прийняття інноваційних продуктів аудиторією: підходи та 

етапи. Формування лояльності.  

32) Проблемні інтерв'ю: тактика проведення, етапи, обробка та аналіз 

інформації на формування лояльності. 

33) Концепція підприємницької мотивації.  

34) Помилки підприємця, які можуть вплинути на розвиток бізнесу.  

35) Типи мотивації підприємців, залежно від стадії розвитку бізнесу.  

36) Помилки, пов'язані з командою, продуктом, ринком та клієнтами. 

Лекція 10 

Тема 10. Припинення 

діяльності 

підприємницьких 

організацій. Банкрутство, 

санація та реструктуризація 

підприємства 

Практичне 

заняття 16 

Тема 10. Припинення діяльності підприємницьких організацій. 

Банкрутство, санація та реструктуризація підприємства 

Заняття 16 (семінар) Припинення діяльності підприємницьких 
організацій. Банкрутство, санація та реструктуризація 

підприємства 
 

Лекція 11 

Тема 11. Ведення 

переговорів та розвиток 

бізнесу 
Практичне 

заняття 17-18 

Тема 11. Ведення переговорів та розвиток бізнесу 

Заняття 17 (семінар) Ведення переговорів. Розвиток бізнесу. 

Заняття 18 (контрольна робота) Теми 5-11  

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп’ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – 

візуалізація даних; Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних. Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран; 

Система дистанційного навчання і контролю Moodle – http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=2003  
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СИСТЕМА ОЦІНКИ 

Склад модулів Сума балів 

E

C

S

T 

Оцінка Рівень компетентності 

Форми та методи контролю 
Рейтингова 

оцінка, бали 
90 - 100 A відмінно 

Високий 

Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. 
Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав при вивчені інших дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Усне опитування на 

семінарських заняттях або 

тестування за темами 

11*2=22 

81 - 89 B 

добре 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Виконання індивідуального 

завдання (реферат-презентація, 

бізнес-план) 

11+20 

75 - 80 C 

Достатній 

Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. 
Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного 

використання викликають утруднення. 

Практичне заняття (участь) 5*3=15 

 
65 - 74 D 

задовільно 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни 

55 - 64 E 
Середній 

Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни 
Модульна контрольна робота 

№ 1,2 

16*2 

 
30 - 54 

F

X незадовільно 

Низький 

Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивчені дисципліни 

Підсумкова атестація  100 
0 - 29 F 

Незадовільний 

Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 



Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Теорія організації» 
https://docs.google.com/forms/d/1Y6BHmroMLcswcx6lwPJAJm-QWy2ZcVOLh8HtFukQ5Tg/edit  

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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