
АНОТАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
„ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ” 

 

- кваліфікація – доктор філософії 

- спеціальність -076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Характеристика дисципліни 

 

Навчальна дисципліна „Економіка підприємництва: сучасний стан, тенденції 

розвитку” входить до  дисциплін вільного вибору аспіранта, з циклу професійної підготовки. 

 Мета вивчення дисципліни – вивчення питань теорії та практики підприємницької 

діяльності з урахуванням особливостей сучасного стану функціонування її суб’єктів,  

загальнотеоретичних положень і закономірностей управління підприємницькими 

структурами. 

В  результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати: 

 чинники, що формують сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва в 

Україні та світі; 

 теоретичні основи та підходи до аналізу зовнішнього та внутрішнього 

підприємницького середовища;  

 принципи та методи аналізу господарських процесів підприємницьких структур;  

  методики та підходи оцінки економічної ефективності використання ресурсів 

суб’єктів підприємницької діяльності. 

         вміти: 

 здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких структур; 

 аналізувати процеси і явищ у зовнішньому оточенні суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 обирати ефективні напрями підвищення ефективності діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

 володіти методиками оцінки економічної ефективності інвестицій та виокремлювати 

проблемні питання щодо їх використання. 

 

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки оцінок за результатами 

екзамену. 

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти екзаменаційних тестових 

завдань. 

 

Зміст дисципліни 

 

Лекційний  курс – 24 год 

 

№ 

тем 

Назва розділу/теми та її зміст Тривалість 

(год) 

1 Основні тенденції сучасного економічного розвитку і їх вплив на 

конкурентні процеси. 

Теоретичні аспекти економіки розвитку. Сутність економічного розвитку 

та зростання. Характеристика показників економічного розвитку. 

Інтернаціоналізація, як головний чинник світового господарства. 

Глобалізація світової економіки, основні чинники та наслідки.  

Транснаціонализація світової економіки. Особливості сучасної 

регіоналізації світового господарства. 

4 

2 Тенденції розвитку підприємництва в Україні. 4 



Стан і особливості розвитку підприємництва в Україні. Позитивні і 

негативні тенденції та зміни. Сучасні виклики та проблеми розвитку 

підприємництва в Україні. Перспективи розвитку підприємницьких 

структур. Міжрегіональні особливості розвитку підприємництва. 

3 Економіко-організаційні основи функціонування підприємницьких 

структур. 

Суб’єкт підприємницької діяльності (СПД) в економічній системі 

держави. Види СПД та їх основні організаційні форми. Організаційно-

правові засади функціонування  СПД. Зовнішнє середовище та його 

вплив на функціонування СПД. 

4 

4 Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності. 

Основний капітал СПД, його сутнісна характеристика як ресурса. 

Структура, класифікація, методи оцінювання основних фондів. 

Характеристика процесів відтворення основних фондів. Оборотний 

капітал СПД, його сутнісна характеристика та структура. Трудовий 

ресурс СПД та його характеристика, трудовий капітал. Основні 

показники вимірювання ефективності використання ресурсів СПД. 

4 

5 Операційна, фінансова, інвестиційна, маркетингова діяльність 

СПД. 

Характеристика та перспективні напрями маркетингової та збутової 

діяльності СПД. Перспективні напрями підвищення техніко-

технологічного рівня українських виробників різних галузей народного 

господарства. Фінансова діяльність СПД, особливості її організації в 

сучасних умовах. Сутність та особливості  інвестиційної діяльності СПД. 

4 

6 Фінансово-економічна результативність суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

Прибуток, рентабельність, їх види, , значення для фінансово-економічної 

результативності СПД. Грошовий потік, підходи до його визначення. 

Інформаційна база визначення фінансово-економічних показників 

діяльності СПД. Методичні основи оцінки фінансово-економічного 

стану СПД. 

4 

 

Практичні заняття – 24 год 

 

№ 

занять 

Тема заняття Трива- 

лість 

(год) 

1 Дослідження рівня прибутковості СПД різних галузей господарства 

України. 
4 

2 Оцінка ефективності використання та відтворення основних 

матеріальних та нематеріальних активів СПД. 
4 

3 Аналіз динаміки та масштабів внутрішнього та зовнішнього 

інвестування в малий та середній бізнес в Україні. 
4 

4 Аналіз та прогноз суми оборотних активів існуючого та створеного 

СПД.  
4 

5 Розробка стратегії підвищення ефективності використання та 

відтворення трудового капіталу СПД. 
4 

6 Порівняльний аналіз методів калькулювання витрат на прикладі 

реально діючого СПД. 
4 
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