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1. Мета дисципліни 
Метою навчально дисципліни є засвоєння теоретичних знань та отримання 

практичних навичок в сфері функціонування підприємництва в контексті 
забезпечення суспільного розвитку. 

 
2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на дисципліни: 
«сучасна економічна теорія», «історія і філософія науки». 

 
3. Результати навчання 

Програмний результат 
навчання 

Методи 
навчання 

Форми 
оцінювання 

Результати навчання за 
дисципліною  

ПРН 1. Знати історію 
розвитку та сучасний стан 

наукових знань у галузі 
підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

 
словесні, 
наочні, 

практичні, 
репродуктивні, 
пояснювально-
ілюстративні, 
дослідницькі, 

аналітичні, 
самостійна 

робота 

усний контроль 
у вигляді 

фронтального 
опитування, 
самостійна 

робота, поточне 
тестування 

ПРН 1.1 Аналізувати явища та 
процеси, що характеризують 
підприємництво як складову 

соціально-економічну систему 

ПРН 2. Використовувати на 
практиці теоретичні знання у 

сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової 

діяльності 

ПРН 2.1. Застосовувати при 
проведенні досліджень у сфері 

підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 

запропоновані теоретико-
методичні підходи 

ПРН 3. Аналізувати, 
визначати, вирішувати 

комплексні проблеми у галузі 
підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

ПРН. 3.1 Проводити дослідження 
у контексті комплексного підходу 
щодо оцінки стану та перспектив 

розвитку малого бізнесу, 
корпоративного 

підприємницького сектору та 
підприємств життєзабезпечення  

ПРН 4. Планувати і вчасно 
вирішувати завдання щодо 

професійного розвитку, 
зокрема у галузі 

підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 

ПРН 4.1. Здійснювати планування 
та вирішувати завдання щодо 

професійного розвитку в галузі 
підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності 

ПРН 16. Розуміти основні 
концепції та вирішувати 
теоретичні та практичні 
проблеми у сфері 
підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності 

ПРН 16.1. Проведення досліджень 
щодо аналізу існуючих форм і 

видів підприємницької діяльності 

ПРН 17 Проводити наукові 
дослідження, що 

передбачають підвищення 
рівня ефективності діяльності 

суб’єктів 
підприємництва,  торгівлі та 
біржової діяльності на всіх 
рівнях господарювання та в 
системі життєзабезпечення 

міст 

ПРН 17.1. Обґрунтовувати 
наукові рекомендації щодо 
підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів 
підприємництва,  торгівлі та 

біржової діяльності 
ПРН. 17.2 Обґрунтовувати 
наукові рекомендації щодо 
підвищення ефективності 

підприємницької діяльності як 
складової життєзабезпечення міст 
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ПРН 18 Проводити 
дослідження та 
обґрунтовувати управлінські 
рішення в інноваційно-
інвестиційній сфері 
діяльності. 

  

ПРН 18.1. Розробка та 
обґрунтування інноваційно-

інвестиційних проектів, 
враховуючи специфіку сфери 

життєзабезпечення міст  

ПРН 19 Проводити 
комплексні дослідження щодо 
функціонування і розвитку 
суб’єктів підприємництва в 
системі життєзабезпечення 
міст. 

  

ПРН 19.1. Визначення сутності 
підприємницької адаптації 

підприємств життєзабезпечення 
міст. Дослідження та 

обґрунтування підприємницького 
потенціалу підприємств 
життєзабезпечення міст. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Підприємництво в сучасному розвитку суспільства  

Змістовий модуль 1. Розвиток малого підприємництва 
Форми і види підприємницької діяльності. Мале підприємництво як об’єкт 

дослідження. Етапи розвитку малого підприємництва в Україні. Джерела та методи 
аналізу інформації для дослідження проблем розвитку малого підприємництва. 
Представлення результатів дослідження проблем розвитку малого підприємництва. 
Сучасні форми і методи державної підтримки малого підприємництва. Міжнародний 
досвід державної  підтримки малого підприємництва. Застосування наукових 
методів для обґрунтування заходів з державної підтримки малого підприємництва. 

Змістовий модуль 2. Розвиток корпорацій і їх вплив на суспільство 
Корпоративний сектор економіки як об’єкт дослідження. Етапи розвитку 

корпоративного сектору України. Джерела та методи аналізу інформації для 
дослідження проблем розвитку корпорацій. Представлення результатів 
дослідження проблем розвитку корпоративного сектору. Корпоративна соціальна 
відповідальність та її значення для суспільства. Джерела та методи аналізу 
інформації для дослідження взаємодії корпорацій та суспільних інституцій. 
Критерії результативності та наслідки взаємодії корпорацій та суспільних 
інституцій в Україні.  

Змістовий модуль 3. Підприємництво у сфері життєзабезпечення міст   
Сутність підприємницької адаптації підприємств життєзабезпечення міст. 

Поняття та способи оцінки підприємницького потенціалу підприємств 
життєзабезпечення міст. Особливості реалізації підприємницького потенціалу в 
сфері життєзабезпечення міст. Методи аналізу та узагальнення інформації щодо 
розвитку підприємництва у сфері життєзабезпечення міст. Використання 
зарубіжного досвіду функціонування і розвитку підприємств життєзабезпечення 
міст. Формулювання та представлення результатів дослідження проблем розвитку 
підприємництва в сфері життєзабезпечення міст.  
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5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 120 16 14 - 90 
Змістовий модуль 1 20 6 4 - 25 
Змістовий модуль 2 25 6 4 - 25 

Змістовий модуль 3 25 4 6 - 25 
Підсумковий контроль 30 - - - 15 

 
6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1  
Тема 1. Дослідження явищ і 
процесів розвитку малого 
підприємництва 

Мале підприємництво як об’єкт дослідження. Етапи 
розвитку малого підприємництва в Україні. Джерела та 
методи аналізу інформації для дослідження проблем 
розвитку малого підприємництва. Представлення 
результатів дослідження проблем розвитку малого 
підприємництва.  

3 

Тема 2. Наукове 
обґрунтування пропозицій з 
державної підтримки малого 
підприємництва   

Сучасні форми і методи державної підтримки малого 
підприємництва. Міжнародний досвід державної  
підтримки малого підприємництва Застосування 
наукових методів для обґрунтування заходів з державної 
підтримки малого підприємництва.  

3 

Змістовний модуль 2 
Тема 3. Дослідження явищ і 
процесів розвитку 
корпоративного сектору 
економіки 

Корпоративний сектор економіки як об’єкт дослідження. 
Етапи розвитку корпоративного сектору України. 
Джерела та методи аналізу інформації для дослідження 
проблем розвитку корпорацій. Представлення 
результатів дослідження проблем розвитку 
корпоративного сектору. 

3 

Тема 4. Дослідження 
процесів взаємодії 
корпоративного сектору 
економіки та суспільних 
інституцій.  

Корпоративна соціальна відповідальність та її значення 
для суспільства. Джерела та методи аналізу інформації 
для дослідження взаємодії корпорацій та суспільних 
інституцій. Критерії результативності та наслідки 
взаємодії корпорацій та суспільних інституцій в Україні. 

3 

Змістовий модуль 3 
Тема 5. Підприємницький 
потенціал сфери 
життєзабезпечення міст  

Сутність підприємницької адаптації підприємств 
життєзабезпечення міст. Поняття та способи оцінки 
підприємницького потенціалу підприємств 
життєзабезпечення міст. Особливості реалізації 
підприємницького потенціалу в сфері 
життєзабезпечення міст.  

2 

Тема 6. Наукове 
обгрунтування пропозицій з 
розвитку підприємництва у 
сфері життєзабезпечення 
міст 

Методи аналізу та узагальнення інформації щодо 
розвитку підприємництва у сфері життєзабезпечення 
міст. Використання зарубіжного досвіду 
функціонування і розвитку підприємств 
життєзабезпечення міст. Розробка та обґрунтування 
інноваційно-інвестиційних проектів, враховуючи 
специфіку сфери життєзабезпечення міст.    
Формулювання та представлення результатів 
дослідження проблем розвитку підприємництва в сфері 
життєзабезпечення міст.  

2 

 



6 
 

7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 
ауд. годин 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Дослідження явищ і 
процесів розвитку малого 
підприємництва 

Аналіз тенденцій розвитку малого підприємництва. 
Система показників, що характеризують розвиток 
малого підприємництва та узагальнення результатів 
аналізу. Особливості формулювання висновків 
дослідження.  

2 

Тема 2. Наукове обґрунтування 
пропозицій з державної 
підтримки малого 
підприємництва   

Особливості обґрунтування форм державної 
підтримки малого підприємництва, організація цього 
процесу на регіональному рівні. Аналіз та 
удосконалення регіональних програм підтримки 
малого підприємництва. Оцінка рівня розвитку малого 
підприємництва за регіонами. 

2 

Змістовий модуль 2 
Тема 3. Дослідження явищ і 
процесів розвитку 
корпоративного сектору 
економіки 

Аналіз тенденцій розвитку корпоративного сектору 
економіки України. Система показників, що 
характеризують розвиток корпоративного сектору та 
систематизація результатів аналізу. Особливості 
формулювання висновків дослідження. 

2 

Тема 4. Дослідження процесів 
взаємодії корпоративного 
сектору економіки та 
суспільних інституцій.  

Проблеми застосування інструментів державно-
приватного партнерства. Формування корпоративної 
соціальної відповідальності в Україні. Методи 
дослідження процесів взаємодії корпоративного 
сектору економіки та суспільних інституцій. 

2 

Змістовий модуль 3 
Тема 5. Підприємницький 
потенціал сфери 
життєзабезпечення міст   

Інтегральна оцінка підприємницького потенціалу 
сфери життєзабезпечення міст (на прикладі 
підприємств). Застосування експертних методів для 
оцінки підприємницького потенціалу. Узагальнення 
та інтерпретація результатів оцінки.  

3 

Тема 6. Наукове 
обґрунтування пропозицій з 
розвитку підприємництва у 
сфері життєзабезпечення 
міст  

 Підприємства життєзабезпечення міст як суб’єкти 
підприємництва. Аналіз міських програм підтримки 
підприємництва та їх удосконалення. Інформаційно-
аналітичне забезпечення реформування підприємств 
життєзабезпечення міст.  

3 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
Не передбачене навчальним планом. 

 
9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 
поточне тестування, самостійні письмові роботи, виконання практичних завдань.  

Підсумковий контроль: екзаменаційні білети: два теоретичні питання та 
задача. 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 
МОДУЛЬ (семестр) 100 - - - 
Змістовий модуль 1 20 8 - 12 
Змістовий модуль 2 25 10 - 15 
Змістовий модуль 3 25 10 - 15 
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Підсумковий контроль 30 - - - 
 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
Види завдань та засоби контролю 

 
Розподіл 

балів 
Змістовий модуль 1 20 

Практичні завдання №1-5 (усне фронтальне опитування за темами 1-2, 
самостійна робота «Обґрунтування показників для аналізу малого 
підприємництва України») 

6 

Завдання до самостійної роботи №1 «Інтегральна оцінка стану малого 
підприємництва за регіонами» 

8 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ1 6 

Змістовий модуль 2 25 

Практичні завдання № 6-10 (усне опитування за темами 3-4, самостійна 
письмова робота «Етапи і перспективи розвитку корпоративного сектору 
України») 

8 

Завдання до самостійної роботи №2 «Зарубіжний досвід розвитку 
корпорацій» 

10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ2 7 

Змістовий модуль 3 25 

Практичні завдання № 11-15 (усне опитування за темами 5-6, самостійна 
письмова робота «Сутність та виявлення підприємницького потенціалу в 
сфері життєзабезпечення») 

8 

Завдання до самостійної роботи №3 «Обґрунтування системи показників 
для інтегральної оцінки підприємницького потенціалу підприємств 
життєзабезпечення» 

10 

Тест за теоретичним матеріалом ЗМ3 7 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Теоретичне питання 1 9 

Теоретичне питання 2 9 

Практичне завдання 12 
ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 
82-89 

добре 
74-81 
64-73 задовільно 
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60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно 

 з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано 
 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 
 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 
 

Методичне забезпечення 
1. Дистанційний курс дисципліни: 

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2094 
 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 
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