
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.  

Дисципліна «Підприємництво і малий бізнес» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Історія 
економіки та економічної думки», «Мікроекономіка і макроекономіка», «Економіка 
підприємства», «Фінанси підприємства», «Обґрунтування господарських рішень та 
оцінювання ризиків», «Менеджмент і маркетинг», «Інноваційне підприємництво», 
«Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства», вона 
інтегрується з вивченням дисципліни «Стратегія підприємства». 

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 ТА ВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦТВА. Зміст підприємницької діяльності. Місце 
підприємництва в суспільстві. Види підприємництва. Організація і розвиток малого 
підприємництва. Маркетингова діяльність та менеджмент у підприємництві. Фінанси 
малих підприємств. Підприємство на ринку банківських послуг та ринку цінних 
паперів. Планування в малому бізнесі. Кадровий менеджмент. Кар’єра у бізнесі. 
Етична та соціальна відповідальність підприємництва. 
СУЧАСНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УМОВАХ РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Державна 
підтримка малого підприємництва. Інтеграційна підтримка та самоорганізація малого 
підприємництва. Соціально-економічні наслідки розвитку малого підприємництва в 
Україні. Форми спільного міжнародного підприємництва. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 годин, у 
тому числі 40 годин аудиторних занять і 80 годин самостійна та індивідуальна робота. 



Форма семестрового контролю: залік. 
 


