
ПІДПРИЄМНИЦТВО І МАЛИЙ БІЗНЕС 

 

Мета курсу – ознайомлення студентів з основами підприємницької 
діяльності, формування в них знань у сфері початкових дій у бізнесі, розуміння 
логіки та схем підприємницької діяльності в загальному вигляді.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Економіка 
підприємства, Менеджмент, Маркетинг, Управління персоналом, Основи 
підприємницької діяльності тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися 
іноземною мовою; навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел; здатність працювати в команді. 

Програмні результати навчання: 
знати: технологію заснування власної справи та типологію підприємств; 
основні принципи організації і розвитку малого підприємництва; організацію 
фінансової діяльності малих підприємств; основи кадрової політики малих 
підприємств; організацію процесу планування в малому бізнесі;  
вміти: аналізувати власні можливості щодо кар’єри в бізнесі; досліджувати 
середовище підприємницької діяльності; раціонально організувати фінансову 
діяльність підприємства; розробляти бізнес-план малого підприємства; 
формувати колектив і стратегію розвитку персоналу підприємства;  
володіти: знаннями основних принципів організації і розвитку малого 
підприємництва, основ кадрової політики малих підприємств, організації 
процесу планування в малому бізнесі, технологією заснування власної справи та 
типологію підприємств.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Зміст 
підприємницької діяльності. Місце підприємництва в суспільстві. Сутність 
підприємництва та його характерні риси. Еволюція поняття терміну 
«підприємець», та «підприємництво». Зміст підприємницької діяльності як 
форми економічної активності. Основні цілі підприємницької діяльності. 
Функції підприємницької діяльності. Підприємництво і бізнес: спільні та 
відмінні риси. Класифікація суб’єктів та об’єктів підприємницької діяльності. 
Роль підприємництва в суспільстві. Свобода здійснення підприємницької 
діяльності. Логіка підприємницької діяльності. Мотивація підприємництва. 
Особистість підприємця та його ділові якості. Види підприємництва. Виробнича 
підприємницька діяльність. Традиціоналістське та інноваційне підприємництво: 



особливості та фактори розвитку. Види інноваційного підприємництва. 
Технопаркові структури: інкубатор, технологічний парк, технополіс, регіон 
науки та технологій. Підприємництво у сфері торгівлі. Організаційні форми в 
комерційному підприємництві (торгові, торгово-закупівельні, торгово-
посередницькі організації, торгово-виробничі підприємства, товарні біржі, 
зовнішньоторговельні компанії, торгово-промислові палати). Посередницька 
підприємницька діяльність. Види посе-редників: агенти, брокери, комісіонери, 
консигнатори, дистриб’ютори, дилери, торгові маклери, посилторговці, 
комівояжери, аукціоністи, мерчандайзери. Підприємництво у сфері надання 
фінансових послуг. Функції фінансових посередників. Діяльність основних груп 
фінансових посередників: комерційні та інвестиційні банки, інвестиційні 
компанії та інвестиційні фонди, фондові біржі. Підприємництво у сфері 
страхування. Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг. Поняття, 
суть та особливості бізнес-консалтингу. Групи консалтингових    фірм на ринку 
України. Інжиніринг як особливий вид консалтингових послуг. Фермерське 
господарство як вид підприємницької діяльності. Організація і розвиток малого 
підприємництва. Соціально-економічна суть малого підприємництва. Кількісно-
якісні критерії визначення малих підприємств. Критерії Ван Хорна, Велу, 
Болтонського комітету. Роль і місце малого підприємництва в економіці 
держави. Форми інтеграції великого і малого бізнесу: субпідряд, франчайзинг, 
венчурне фінансування, лізинг. Проблеми створення і функціонування малого 
підприємства. Способи створення малого підприємства: системний, 
інтеративний, спонтанний. Етапи створення малого підприємства (підготовча 
стадія, установча стадія, організаційна стадія). Фази життєвого циклу малого 
підприємства. Організаційно-правові форми господарювання та їх особливості: 
державні і муніципальні унітарні підприємства, виробничі кооперативи, 
господарські товариства. Управління функціонуванням і розвитком малого 
підприємства. 
ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Маркетингова діяльність та 
менеджмент у підприємництві. Сутність та еволюція маркетингу. Види 
маркетингової діяльності. Стратегія, програми та принципи маркетингу. Якість 
товарів та їх доведення до споживачів. Життєвий цикл товару. Закономірності 
створення нових товарів. Ринкова символіка товару. Сутність та завдання збуту. 
Методи збуту товарів. Сутність менеджменту. Функції менеджменту та форми 
управління підприємством. Етапи та методи прийняття управлінських рішень. 
Принципи та критерії роботи менеджера. Фінанси малих підприємств. 
Фінансування малого бізнесу. Джерела формування фінансових ресурсів малого 
підприємства: власні та залучені. Особливості оподаткування в малому бізнесі. 
Суть і склад системи оподаткування підприємництва. Склад місцевих податків і 
зборів. Характеристика спрощеної системи оподаткування для юридичних та 
фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності. Податкові пільги і 
механізм їхньої дії. Механізм впливу непрямих податків на діяльність 



підприємця. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві. 
Елементи і склад бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку 
та особливості його застосування малими підприємствами. Форми фінансових 
звітів малих підприємств. Фінансовий менеджмент малого бізнесу. Системи 
фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу. Ефект фінансового важеля. 
Ефект операційного важеля. Аналіз точки беззбитковості. Фінансове 
планування на малому підприємстві. Підприємство на ринку банківських послуг 
та ринку цінних паперів. Сутність банків та їх структура. Основні форми 
кредиту та банківських операцій. Лізинг і факторинг. Кредити та 
платоспроможність підприємства. Підприємство на ринку цінних паперів. 
Основні види цінних паперів та механізм їх економічної реалізації. Фондова 
біржа та механізм її дії. Основні правила інвестування підприємством грошей у 
цінні папери. Планування в малому бізнесі. Загальне поняття про бізнес-план. 
Структура бізнес-плану. Зміст основних розділів бізнес-плану. Методи 
прогнозування продаж та характеристика їх (евристичні, статистичні, 
алгебраїчні, експертні). Сегментування ринку. Способи ціноутворення. 
Методика визначення показників фінансової ефективності (показники 
ліквідності, оборотні коефіцієнти, коефіцієнти прибутковості, ефективність 
інвестицій). Ризики в малому бізнесі. Явище і суть економічного ризику. 
Фактори ризику (внутрішні та зовнішні) та характеристика їх. Оцінка, вимір і 
аналіз підприємницького ризику в малому бізнесі. 
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Кадровий 
менеджмент. Формування колективу і стратегія розвитку малого підприємства. 
Етапи створення колективу. Вимоги до форму-вання трудового колективу. 
Персонал організації та його основні завдання. Кадровий маркетинг. 
Комунікація і культура ділового спілкування. Основні стилі комунікацій: 
звинува-чувальний, директивний, переконання, розв’язання проблеми. Якісні 
інструкції та принципи створення їх. Зворотній зв’язок в комунікаційному 
процесі. Невербальна інформація та її значення. Бізнес-освіта підприємців. 
Конфлікт-менеджмент у підприємництві. Конфлікт з позиції управління 
процесами соціально-економічного розвитку суспільства. Управління 
конфліктом. Стилі управління конфліктом. Користь конфлікту. Безконфліктний 
менеджмент. Кар’єра у бізнесі. Поняття кар’єри, її види та етапи розвитку. 
Професійна кар’єра. Посадова кар’єра. Потенційна кар’єра. Реальна кар’єра. 
Майнова кар’єра. Внутрішньоорганізаційна кар’єра. Слабозрозстаючий тип 
кар’єри. Прогресивний тип кар’єри. Лінійний тип кар’єри. Регресивний тип 
кар’єри. Планування кар’єри. Фактори розвитку кар’єри. Складові розвитку 
кар’єри. Типові моделі кар’єри у бізнесі («трамплін», «сходи», «змія»», 
«роздоріжжя»). Стиль керівництва у бізнесі (автократичний, демократичний, 
ліберальний). Шляхи досягнення кар’єри та успіху у бізнесі. Етична та 
соціальна відповідальність підприємництва. Поняття та еволюція принципу 
етичної та соціальної відповідальності підприємництва. Основні принципи 



ділової етики. Морально-етичний кодекс підприємця. Підприємництво та 
навколишнє природне середовище. Екологічні вимоги та екологічні нормативи. 
Екологічна безпека. Підприємництво та споживачі. Основні права споживачів в 
Україні. Відпові-дальність підприємця. Підприємництво та захист від 
конкуренції. Конкуренція та монополія. Добросовісна та недобросовісна 
конкуренція. 
СУЧАСНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА. 
Державна підтримка малого підприємництва. Об’єктивна необхідність та суть 
державної підтримки малого підприємництва. Світовий досвід підтримки 
підприєм-ництва: механізм і джерела. Етапи формування державної політики 
підтримки малого підприємництва в Україні. Правове забезпечення розвитку 
малого підприємництва. Державна фінансова підтримка малих підприємств. 
Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого підприємництва. Основні 
форми інтеграційної підтримки малого підприємництва. Основні форми 
інтеграції великих і малих фірм. Субпідрядна система. Лізинг і франчайзинг. 
Необхідність та форми самоорганізації малого підприємництва. Громадські 
об’єднання підприємців України. Інфраструктура підтримки малого 
підприємництва (фінансово-кредитна, організаційно-технічна, інформаційно-
аналітична). Міжнародна фінансова і технічна допомога малому 
підприємництву України. Соціально-економічні наслідки розвитку малого 
підприємництва в Україні. Проблеми ефективності розвитку малого 
підприємництва. Мале підприємництво як визначальний чинник формування 
середнього класу в Україні. Соціально-економічні аспекти «тінізації» малого 
підприємництва. Організаційно-економічний механізм перегулювання і 
підтримки малого підприємництва в Україні. Форми спільного міжнародного 
підприємництва. Сутність та структура вільних економічних зон. Сутність та 
умови реєстрації офшорних кампаній. Спільні підприємства та їх структура. 
Розвиток спільних підприємств на Україні. Малі підприємства з іноземними 
інвестиціями. Міжнародне співробітництво в сфері підтримки малого бізнесу. 
Залучення іноземних інвестицій. Інтеграція малого і великого бізнесу в Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


