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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 

 

 

 

Ступінь освіти магістр 

Освітня програма 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Тривалість викладання  4 семестр  

Заняття:   

Лекції 2 години на тиждень 

Практичні/лабораторні/тощо 2 години на тиждень 

Мова викладання українська 

Передумови для вивчення (за потреби) _________________________ 

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»: https://do.nmu.org.ua 

Інші додаткові ресурси:  

Консультації:  

Онлайн-консультації:  

Інформація про викладача:  

 

Пілова Дар’я Петрівна 

доцент, кандидат економічних наук, доцент 

 

Персональна сторінка: https://pe.nmu.org.ua/ua/pro-

kafedru/vikladachi/pilova/pilova.php 

 

E-mail:  

Pilova.D.P@nmu.one 

 

1. Анотація до курсу  

 

Кадрове забезпечення підприємницької діяльності здійснюється, 

виходячи з формування ефективної системи управління персоналом в 

організації; обґрунтування концептуальних засад та методологічних принципів 

управління персоналом; формування та аналізу стану кадрової політики 

організації; проектування системи управління персоналом та нормативної 

чисельності працівників кадрової служби підприємства; управління соціальним 

розвитком трудового колективу; формування успішної команди як соціального 

утворення; застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб 

у персоналі; організації набору і відбору персоналу в організації; навчання, 

підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку 
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персоналу організації; управлінні діловою кар’єрою та службово-посадовим 

рухом працівників з метою їх розвитку; атестування персоналу та використання 

результатів у системі мотивування; оцінювання ефективності та 

результативності управління персоналом. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо кадрового 

забезпечення підприємницької діяльності із здатністю спілкуватися державною 

мовою у професійній сфері.  

Завдання курсу: 

− знати основи кадрового забезпечення підприємницької діяльності; 

− вміти аналізувати фактори середовища підприємницької структури, які 

впливають на її кадрову політику; 

− знати основи формування кадрової політики; 

− знати організацію набору та відбору кадрів; 

− знати основи кадрового планування. 

 

3. Результати навчання: 

– розуміти фактори середовища підприємницької структури, які 

впливають на її кадрове забезпечення; 

– формувати кадрову політику; 

– володіти методами мотивації персоналу; 

– розробляти ефективні рекомендації щодо управління процесом 

розвитку та рухом персоналу. 

 

4. Структура курсу 

1. Кадрова політика організації. 

2. Формування і розвиток колективу організації. 

3. Кадрове планування в організаціях. 

4. Організація набору та відбору кадрів. 

5. Мотивація діяльності персоналу. 

6. Персональний менеджмент: сутність, стратегія, ресурсне забезпечення. 

7. Управління процесом розвитку та рухом персоналу. 

 

Практичні заняття 

 

1. Кадрова політика організації. 

2. Формування і розвиток колективу організації. 

3. Кадрове планування в організаціях. 

4. Організація набору та відбору кадрів. 

5. Мотивація діяльності персоналу. 

6. Персональний менеджмент: сутність, стратегія, ресурсне забезпечення. 
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7. Управління процесом розвитку та рухом персоналу. 
 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення*  

На лекційних заняттях обов’язково мати з собою ґаджети з можливістю 

підключення до Інтернету.  

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на 

Офіс365. 

Використання Microsoft Word/ 

Використання Microsoft Power Point. 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо 

набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за дві контрольні роботи 

(кожна максимально оцінюється у 15 балів) та оцінок за роботу на 

семінарських/практичних заняттях (оцінюється 14 занять, участь у занятті 

максимально може принести здобувачу вищої освіти 5 балів). Отримані бали за 

колоквіуми та семінарські/практичні заняття додаються і є підсумковою 

оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимально за поточною 

успішністю здобувач вищої освіти може набрати 100 балів. 

 

Підсумкове 

оцінювання 

(якщо 

здобувач 

вищої освіти 

набрав менше 

60 балів 

та/або прагне 

поліпшити 

оцінку) 

Екзамен відбувається у формі письмового іспиту, 

екзаменаційні білети являють 20 тестових запитань, 1 відкрите 

запитання. 

Кожний тест має один правильний варіант відповіді. 

Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 4 бали. 

Правильна відповідь на відкрите запитання оцінюється у 20 

балів. Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення з 

еталонними відповідями.  

Максимальна кількість балів за екзамен: 100 

Практичні / Ділові ігри та панельні вправи, де відпрацьовуються навички 
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Семінарські 

заняття 

індивідуальної та командної роботи. Розгляд та обговорення 

кейсів (відеокейсів). Розв’язання задач. Максимально 

оцінюються у 70 балів (14 занять×5 балів/заняття). 

Колоквіуми Охоплюють матеріали лекційного курсу. Містять тести та 

відкриті запитання. Максимально оцінюються у 30 балів (2 

контрольні роботи×15балів/контрольна робота). 

 

6.3. Критерії оцінювання письмової контрольної роботи:  

10 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 1 правильна 

відповідь оцінюється у 1 бал. 

Відкрите питання – 1 правильна відповідь оцінюється в 5 балів, причому: 

5 балів – відповідність еталону, наведення прикладів з додаткової 

літератури 

4 бали – відповідність еталону, правильна мова викладення матеріалу. 

3 бали – відповідність еталону, помилки в граматиці та/або орфографії. 

2 бали – зміст відповіді має стосунок до предмету запитання, проте не 

відповідає еталону, містить суттєві граматичні та орфографічні помилки, які 

ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення. 

1 бал – наявність текстової відповіді, яка не відповідає еталону, та/або не 

має стосунку до предмету запитання, містить суттєві граматичні та 

орфографічні помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють 

зміст повідомлення. 

 

6.4 Критерії оцінювання ділових ігор та групових завдань доводяться 

викладачем до відома здобувачів вищої освіти перед початком кожної ділової 

гри у вигляді правил та умов отримання оцінки. При цьому до уваги береться 

результат команди, злагодженість дій учасників, правильність виконання 

інструкцій, розподіл обов’язків між учасниками команди. У залежності від 

специфіки ділової гри зазначені умови можуть доповнюватися або змінюватися.  

 

6.6. Критерії оцінювання дискусій: 

5 балів: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне 

слухання), володіння навчальним матеріалом, наведення аргументованих 

відповідей із посиланням на джерела. 

4 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом з незначними помилками за сутністю 

обговорюваних питань. 

3 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання) 

без достатнього володіння навчальним матеріалом, що має стосунок до теми 

обговорення. 

2 бали: залученість до дискусії викладачем, неуважність, відсутність 

достатніх знань про предмет обговорення. 
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1 бал: залученість до дискусії викладачем, небажання брати участь в 

дискусії, відсутність достатніх знань про предмет обговорення. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної 

оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), 

плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в 

освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності 

регламентується положенням "Положення про систему запобігання та 

виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська 

політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/ 

System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf.   

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.  

Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на тиждень 

(щонеділі) поштової скриньки на Офіс365. 

Протягом тижнів самостійної роботи обов’язком здобувача вищої освіти є 

робота з дистанційним курсом «Сучасні стандарти ведення бізнесу» 

(www.do.nmu.org.ua). 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися 

на університетську електронну пошту. 

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати 

документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті 

та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або 

особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/%20System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.do.nmu.org.ua/
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рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної 

платформи. Здобувачу вищої освітим, чий стан здоров’я є незадовільним і може 

вплинути на здоров’я інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися 

залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з причини 

хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо 

отримати під час консультації, це саме стосується і колоквіумів. За об’єктивних 

причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись 

дистанційно - в онлайн-формі, за погодженням з викладачем. 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Бонуси 

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не 

більше двох пропусків без поважних причин) та приймають участь у 

конференціях, конкурсах тощо отримують додатково 2 бали до результатів 

оцінювання до підсумкової оцінки. 

 

7.6. Участь в анкетуванні  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої 

освітим буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft 

Forms Office 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що 

дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші 

пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Сучасні 

стандарти ведення бізнесу».  

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

1. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 

16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 

003:2010 зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text 

3. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. К.: Центр 

навчальної літератури, 2019. – 468 с. 

4. Дяків О.П., Островерхов В.М. Управління персоналом: навчально-

методичний посібник (видання друге, переробл. і доповнено). – Тернопіль: 

ТНЕУ, 2018. – 288 с. – Режим доступу: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33638/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%

D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%202018%20%D0%A3%D0%9F-

%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_1%20(1).pdf 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Ljudmila_Balabanova/
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Elena_Sardak/
https://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/Centr_navchal_noi_literaturi_Centr_uchbovoi_literaturi_Centr_uchebnoj_literatury_CUL/
https://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/Centr_navchal_noi_literaturi_Centr_uchbovoi_literaturi_Centr_uchebnoj_literatury_CUL/
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5. Пушкар З.М. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник / 

З.М. Пушкар, Б.Т. Пушкар. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 210 с. – Режим 

доступу: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1

%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017

%3D%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf 

6. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / 

С.У. Олійник ; Нар. укр. акад. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 376 с. 

7. Управління персоналом: навч.посіб. /А.О. Азарова, О.О. Мороз, О.Й. 

Лесько, І. В. Романець; ВНТУ. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 283 с. – Режим 

доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/52158889.pdf 

8. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Кадровий менеджмент: навчальний 

посібник. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2017 – 323 с. – Режим доступу: 

https://www.researchgate.net/publication/321849768_Kadrovij_menedzment 

9. Хміль Ф. Управління персоналом: підручник/ Федір Хміль. - К.: 

Академвидав, 2006. - 487 с. 

10. Human Resource Management. – University of Minnesota Libraries 

Publishing, 2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/71 

11. Human resources management : concepts, methodologies, tools, and 

applications / Information Resources Management. Published in the United States of 

America by Business Science Reference (an imprint of IGI Global), 2012. – 1551 p. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pdfdrive.com/human-

resources-management-set-concepts-methodologies-tools-and-applications-human-

resources-management-concepts-methodologies-tools-and-applications-

d175226969.html 

 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017%3D%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017%3D%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/26931/1/%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%91%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%D0%9A%D0%9C%202017%3D%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%9A%D0%90.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/52158889.pdf
https://www.researchgate.net/publication/321849768_Kadrovij_menedzment
https://www.lib.umn.edu/publishing
https://www.lib.umn.edu/publishing
https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/71

