
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет товарознавства, управління та сфери обслуговування 

Вибіркова дисципліна 
кафедри підприємництва, торгівлі та логістики 

ОСНОВИ БІЗНЕСУ 



ОСНОВИ БІЗНЕСУ 

 Обсяг – 4 кредити, 
120 годин, в т.ч.  
лекцій –  16 год.,   
практичні заняття – 34 год., 
самостійна робота – 70 год. 

 Мета вивчення дисципліни 
опанування теорією сучасного  

бізнесу та основоположних  

принципів виробничої та 
торговельної діяльності в умовах  

сучасного ринку 

 Період навчання – 

2 курс, 4 семестр. 

 Підсумкова форма 

 контролю – залік 

 Предметом вивчення дисципліни є  принципи, 

методи вироблення основоположних  орієнтирів у 

підприємницькій діяльності, а також  механізми 

формування та функціонування бізнес  структур в 

умовах конкуренції та 
непередбачуваності очікуваних наслідків 



 Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню студентом 

 таких компетентностей 

Здатність застосовувати  

теоретичні засади, 

інструментарій і методологію 

дослідження процесів  

функціонування готельно-  

ресторанного господарства. 

Здатність управляти  

підприємством,  

приймати рішення у  

господарській 
діяльності суб’єктів 

готельного та  

ресторанного бізнесу. 

Здатність організовувати роботу персоналу 

закладів готельно-ресторанного господарства з  

урахуванням кваліфікації, досвіду роботи  

працівників, раціонального розподілу праці та  

вимог виробництва та обслуговування. 

Здатність організовувати  

ефективну взаємодію 
структурних підрозділів 

закладів готельно-  

ресторанного господарства. 

Здатність аналізувати та розраховувати економічні  

показники діяльності, визначати рівень  

конкурентоспроможності та економічний потенціал  

суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу на основі 
даних статистичної звітності, бухгалтерського 

обліку та спеціальних досліджень. 

Здатність до розуміння принципів  

функціонування економіки та 

суб’єктів готельно-ресторанного 

бізнесу. 

Здатність розуміти 

економічні процеси та 

здійснювати планування,  

управління і контроль 

діяльності суб’єктів 

готельного та ресторанного  

бізнесу. 



 Тематичний план дисципліни 

Система бізнесу в  

умовах ринкової  

економіки 

Організаційні  

форми бізнесу в  

Україні 

Державне  

регулювання  

бізнесу 

Технологія  

започаткування  

власної справи 

Конкуренція та  

конкурентна  

стратегія бізнесу 

Банкрутство  

суб’єктів 
господарювання 

Ризик в бізнесі 

Безпека бізнесу  Лекційні 

 блоки: 



НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНЕ ТА  

ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Лекційний матеріал 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 

Методичні  

рекомендації і  

завдання для 

виконання 

самостійної та  

індивідуальної  

роботи 

Робоча програма 

навчальної дисципліни 

Методичні вказівки до  

проведення практичних 

занять 



Кадрове забезпечення 

 кандидат економічних наук, доцент Олексин Ірина Іванівна 



МИ ЧЕКАЄМО НА ВАС! 


