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Консультації Консультації проводяться відповідно до графіку, 
розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у 
режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, 
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Пререквізити Потребує базових знань з основ підприємництва та 
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1. Мета і завдання дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Господарські та правові важелі 

регулювання діяльності організацій» полягає у формуванні у здобувачів освіти 
необхідних теоретичних знань про закономірності змін економічних параметрів 
діяльності організацій, умінь і навичок застосування методів для обґрунтування 
економічно ефективних управлінських рішень. 

 
Завданнями навчальної дисципліни «Господарські та правові важелі 

регулювання діяльності організацій» є: здобуття ґрунтовних знань з 
господарської та правової діяльності організацій; законодавче та нормативне 
регулювання діяльності організацій в Україні; набуття вмінь, спрямованих на 
отримання заздалегідь окреслених результатів господарювання шляхом 
ефективного використання трудових, матеріальних, нематеріальних, 
фінансових та інвестиційних ресурсів організацій; застосування практичних 
навичок у прийнятті науково обґрунтованих управлінських рішень в умовах 
ринкової економіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 
повинен отримати:  

 
Загальні компетентності 
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  
ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності); 

ЗКЗ. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій;  

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК 16. Знання законодавчих, нормативно-правових, інженерно-технічних 

та санітарно-гігієнічних основ забезпечення безпечної діяльності. 
 
Спеціальні компетентності 
СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 

інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів;  

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 
за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани;  

СК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації. 
СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

організації;  
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління;  
СК 6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  



СК12. Здатність розробляти стратегічні, оперативні і поточні заходи з 
управління фінансово-економічною безпекою.  

СК 13. Розуміти принципи і норми права та використовувати їх у 
професійній діяльності. 

СК 16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 
кадрового складу.  

 
Програмні результати навчання 
ПРН 1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина в Україні. 

ПРН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 
підприємницькі ідеї;  

ПРН5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному 
розрізах;  

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 
розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті;  

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 
функціонування організації. 

ПРН 19. Вміти обирати та застосовувати ефективну систему 
адміністрування в організації, визначати напрями реорганізації системи 
державного управління та місцевого самоврядування на різних рівнях. 

 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

1 Тема 1. Теорії підприємств та основи 
підприємництва 

Поняття підприємства, його мета, 
функції та основні ознаки.  Теорії 
(концепції) підприємства. 
Підприємницька діяльність, її принципи, 
форми і типи. Законодавче забезпечення 
підприємництва в Україні. 
Підприємницькі договори, їх структура і 
порядок укладання. Міжнародний бізнес, 
його суб’єкти, типи і види. 

22 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 



2 Тема 2. Види підприємств їх 
організаційно-правові форми 

Правові основи функціонування 
підприємств в Україні. Порядок 
створення та реєстрації підприємств. 
Класифікація підприємств. Форми 
об’єднання підприємств, їх утворення, 
мета і функції. 

22 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

3 Тема 3. Зовнішнє та внутрішнє 
середовище господарювання 
підприємства 

Середовище функціонування 
підприємства, його структура. Внутрішнє 
середовище підприємства. Макро-
середовище господарювання 
підприємств. Мікро-середовище 
підприємства, його елементи. Аналіз 
зовнішнього середовища підприємства. 

22 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

4 Тема 4. Структура та 
управління підприємством 

Виробнича структура 
підприємства, її види і характеристика. 
Управління підприємством: поняття, 
завдання і принципи. Функції, 
інструменти та риси сучасного 
управління. Методи управління. 
Організаційні структури управління 
підприємством. Напрями вдосконалення 
управління підприємством. 

24 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 
 

5 Тема 5. Ринок і продукція 
Ринок: поняття, умови 

формування і функції. Структура і види 
ринків. Типи ринкової структури. 
Ринкова інфраструктура, її складові 
елементи. 

22 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  

6 Тема 6. Планування діяльності 
підприємства 

Планування як функція 
управління, його принципи і методи. 
Система планів підприємства, їх 
взаємозв’язок та порядок розробки. 
Стратегічне планування на підприємстві. 
Бізнес-планування, його характеристика. 
Виробнича програма підприємства, її 
розроблення та обґрунтування. 

22 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

7 Тема 7. Розвиток підприємства: 
сучасні моделі, трансформація, 
реструктуризація 

Бізнес-процеси підприємства: 
сутність, структура і характеристика. 
Моделювання бізнес-процесів 
підприємства. Реінжиніринг в системі 
підвищення конкурентоспроможності 
підприємства. Бенчмаркінг як інструмент 
поліпшення практики ведення бізнесу. 
Система виживання підприємства в 
ринкових умовах. Реструктуризація 
підприємства: види, форми і механізм 

22 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 



здійснення. 
8 Тема 8. Економічна безпека та 

антикризова діяльність в підприємстві 
Економічна безпека 

підприємства: сутність, мета, елементи і 
схема організації. Напрямки організації 
економічної безпеки підприємства за 
функціональними складовими. Оцінка 
рівня економічної безпеки підприємства. 
Служба безпеки підприємства. 
Управління безпекою. Управління 
ризиками господарської діяльності. Суть, 
мета і види санації підприємства. 
Причини і симптоми банкрутства 
підприємства. Процедура порушення 
справи про банкрутство. Процес 
ліквідації збанкрутілих підприємств.   

 

24 

Усне опитування.  
Тестування.  Презентації 
індивідуальних завдань. Вирішення 
практичних задач та кейсів.  
 

 Разом 180  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 
- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 

рекомендована програмою; 
- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 

значення для професії, яку він набуває; 
- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 

явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 

творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 



- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 

програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 

після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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21. Право. Україна: URL: www.legal.com. ua/oqi-bin/rnatrix.ogi/pravo. htrnl   
22. Українське право: URL: www.ukrpravo.com/   
23. Право. Україна: URL: www.legal.com. ua/oqi-bin/rnatrix.ogi/pravo. htrnl   
24. Українське право: URL:  www.ukrpravo.com/   
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