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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Оцінка ефективності малого бізнесу» 

є формування у майбутніх бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності теоретичних і практичних знань з економіки, управління та організації 

діяльності малого бізнесу, основ ведення комерційної господарської діяльності, 

навичок оцінки економічної ефективності використання ресурсного забезпечення 

та фінансово-господарської діяльності, визначення стратегічних орієнтирів і 

тактичних засобів розвитку та гарантування економічної безпеки малого бізнесу в 

умовах становлення ринкових відносин. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: 

введення в спеціальність (підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 

підприємницьке правознавство, товарознавство, економіка підприємства, введення 

в бізнес-аналіз, бухгалтерський облік та оподаткування бізнесу, управління 

людським капіталом, організація виробництва (за видами діяльності), торгівельне 

підприємництво, комплексні тренінги «Підприємництво», «Торгівля», комплексні 

тренінги «Торгівля та біржова діяльність», підприємництво у сфері виробництва, 

підприємництво у сфері послуг, планування та управління кар'єрою. 

 

3. Результати навчання 
Програмний 

результат навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за дисципліною 

ПРН 2: застосовувати 

набуті знання для 

виявлення, постановки 

та вирішення завдань 

за різних практичних 

ситуацій в 

підприємницькій, 

торговельній та 

біржовій діяльності 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 2.1 знати порядок розробки та реалізації 

підприємницьких ідей; 

ПРН 2.2 знати способи просування на ринок товарів і послуг; 

ПРН 2.3 знати стратегії підвищення конкурентоспроможності; 

ПРН 2.4 знати сутність і призначення бізнес-плану, вимоги 

до його структури та змісту; методики складання бізнес-

плану та оцінки його ефективності; 

ПРН 2.5 вміти розробляти та реалізовувати підприємницькі 

бізнес-ідеї; 

ПРН 2.6 вміти застосовувати методи, способи та прийоми 

оцінки ефективності малого бізнесу; 

ПРН 6: вміти 

працювати в команді, 

мати навички 

міжособистісної 

взаємодії, які 

дозволяють досягати 

професійних цілей 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 6.1 знати форми державної підтримки малого бізнесу; 

ПРН 6.2 знати порядок формування майнової основи 

підприємницької діяльності; 

ПРН 6.3 знати види та форми кредитування малого 

підприємництва, програми регіональних банків по 

кредитуванню суб'єктів малого підприємництва; 

ПРН 6.4 знати порядок відбору, підбору та оцінки 

персоналу, вимоги трудового законодавства по роботі з ним; 

ПРН 7: демонструвати 

підприємливість в 

різних напрямах 

професійної діяльності 

та брати 

відповідальність за 

результати 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 7.1 знати порядок постановки цілей бізнесу та 

організаційні питання його створення; 

ПРН 7.2 знати юридичну відповідальність підприємця; 

цінову політику в підприємництві; 

ПРН 7.3 вміти формувати інноваційні бізнес-ідеї на основі 

пріоритетів розвитку регіонів країни; 

ПРН 7.4 вміти формулювати та ставити цілі відповідно до бізнес-

ідей, вирішувати організаційні питання створення бізнесу; 

ПРН 7.5 вміти оформляти у власність майно та формувати 

пакет документів для одержання кредиту; 

ПРН 7.6 вміти обґрунтовувати цінову політику та обирати 

спосіб просування товарів і послуг на ринку; 
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ПРН 11: демонструвати 

базові й структуровані 

знання у сфері 

підприємництва, торгівлі 

та біржової діяльності 

для подальшого 

використання на 

практиці 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 11.1 знати поняття, функції та види підприємництва; 

ПРН 11.2 вміти проводити відбір, підбор і оцінку 

персоналу, оформляти трудові відносини; 

ПРН 11.3 вміти аналізувати ринкові потреби та попит на 

нові товари й послуги; 

ПРН 11.4 вміти формувати стратегію конкурентоспроможності; 

ПРН 11.5 вміти складати бізнес-план на основі сучасних 

інформаційних систем і технологій; 

ПРН 12: володіти 

методами та 

інструментарієм для 

обґрунтування 

управлінських рішень 

щодо створення й 

функціонування 

підприємницьких, 

торговельних і 

біржових структур 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 12.1 знати правовий статус підприємця, 

організаційно-правові форми юридичної особи та етапи 

процесу його утворення; 

ПРН 12.2 знати правові форми організації приватного, 

колективного та спільного підприємництва; 

ПРН 12.3 знати систему нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу та 

особливості його ведення; 

ПРН 12.4 знати перелік, зміст і порядок формування 

бухгалтерської, фінансової та податкової звітності, системи 

оподатковування, застосовувані суб'єктами малого бізнесу, 

порядок нарахування податків, які вони сплачують; 

ПРН 12.5 знати методи аналізу ринкових потреб і попиту 

на нові товари та послуги, виявлення споживачів і їхніх 

основних потреб; 

ПРН 12.6 вміти організовувати облік господарських 

операцій, формувати фінансову звітність, нараховувати 

сплачувані податки, заповнювати податкові декларації; 

ПРН 13: 

використовувати 

знання форм взаємодії 

суб’єктів ринкових 

відносин для 

забезпечення 

діяльності 

підприємницьких, 

торговельних та 

біржових структур 

лекційні та 

практичні 

заняття, 

самостійне 

навчання, 

індивідуальні 

консультації 

тестові завдання, 

письмовий 

екзамен 

ПРН 13.1 знати завдання держави по формуванню 

соціально орієнтованої ринкової економіки та особливості 

підприємницької діяльності в державі в умовах кризи; 

ПРН 13.2 знати пріоритети розвитку регіонів як джерела 

формування інноваційних бізнес-ідей; 

ПРН 13.3 знати порядок ліцензування окремих видів 

діяльності та діяльність контрольно-наглядових органів, їх 

права та обов'язки; 

ПРН 13.4 знати нормативно-правову базу, етапи державної 

реєстрації суб'єктів малого підприємництва; 

ПРН 13.5 вміти формувати пакет документів для реєстрації 

суб'єктів малого підприємництва, готовити пакет 

документів для ліцензування діяльності; 

ПРН 13.6 вміти формувати пакет документів для 

одержання державної підтримки малого бізнесу. 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 Оцінка ефективності малого бізнесу 

Змістовий модуль 1. Економічні особливості функціонування та розвитку 

малого бізнесу: 

Характеристика сутності поняття та видів господарювання в Україні. 

Обґрунтування видів господарської діяльності. Розгляд суб'єктів господарювання та 

малого підприємництва. Суть поняття «мале підприємство» та формування 

критеріїв віднесення до них. Малі підприємства: принципи функціонування, 

функції, цілі їх діяльності, переваги та недоліки, організаційно-правові форми, 

порядок створення та їх державна реєстрація, основні сфери діяльності малих 

підприємств, пріоритетні напрями та тенденції їх розвитку в Україні. Визначення 

соціально-економічної ролі сектору малого підприємництва в економіці країни: 

концептуальні засади та існуючий стан. Мале підприємництво: завдання та 

принципи їх господарської діяльності  у контексті забезпечення соціально-
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економічного розвитку країни, фактори формування та їх розвитку, його місце в 

економіці (галузево-секторальний аспект). Обґрунтування необхідності, напрямів, 

засобів й ефективності державної підтримки, а також регулювання підприємницької 

діяльності. Визначення функцій та завдань вітчизняної інституційної бази 

підтримки та регулювання підприємницької діяльності. Формування умов 

самоорганізації малих підприємств як ефективної форми регулювання 

підприємницької діяльності та розгляд особливостей та переваг зарубіжного досвіду 

державної підтримки й їх регулювання. Характеристика фінансових ресурсів й 

фінансово-кредитної бази функціонування малого підприємства та фінансово-

кредитної підтримки розвитку закордоном малих підприємств. Визначення 

головних форм державної фінансової підтримки малих підприємств в Україні та 

порівняння особливостей, принципів кредитування. Характеристика субститутів 

позикового фінансування: іпотека, лізинг й факторинг. Податкова політика: засади, 

напрями впливу та завдання їх суб'єктів у контексті активізації сектору малого 

підприємництва. Визначення ефективності системи оподаткування господарської 

діяльності малих підприємств й розгляд напрямів вдосконалення податкової 

політики з урахуванням позитивного закордонного досвіду. 

Змістовий модуль 2. Економічне середовище діяльності малого бізнесу: 

Визначення системи інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування 

малого підприємства. Розгляд звітності, як системи узагальнених і взаємопов'язаних 

економічних показників поточного обліку. Звітність малих підприємств: основні 

види, зміст і структура, методи та види обробки інформації. Обґрунтування місця та 

функцій бізнес-планування у системі управління малим підприємством, його 

методологічної бази. Бізнес-план: структура та основні його економічні показники, 

презентація, оцінка та коригування. Організація праці: сутність, значення, мета, 

особливості та регулювання трудових відносин. Визначення змісту та призначення 

тарифної системи оплати праці, а також соціально-економічної сутності та 

організації преміювання працівників малих підприємств. Характеристика капіталу: 

економічна сутність, склад, класифікація, особливості, принципи формування, 

структура та її оптимізації, а також його вартість й основні сфери використання. 

Розробка стратегії управління капіталом малого підприємства. Інвестиції у мале 

підприємництво: сутність, значення та інвестиційна діяльність. Обґрунтування 

фінансових ресурсів, як важливого фактору інвестиційної діяльності малого 

підприємства. Розгляд джерел засобів фінансування малих підприємств, 

характеристика інвестиційної привабливості, як складової моніторингу інвестиційної 

діяльності підприємства та визначення головних критеріїв оцінки ефективності 

інвестицій у практиці інвестиційного проектування на малих підприємствах. 

Інновації: класифікація, їх діяльність, політика стимулювання за групами суб'єктів 

малого підприємництва та закордонний досвід застосування інноваційних систем. 

Змістовий модуль 3. Оцінка ефективності функціонування малого бізнесу: 

Характеристика економічної природи та напрямів витрат малого підприємства, а 

також їх рівня. Доходи малого бізнесу: економічний зміст, класифікація, джерела 

утворення, показники, які характеризують обсяг, склад і їх рівень. Формування 

перспективної стратегії управління доходами та витратами малого підприємства. 

Розгляд економічного змісту, формування та прибутку малого підприємства, а також 

https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#65
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#48
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#48
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#69
https://pidruchniki.com/1951021760956/ekonomika/zarubizhniy_dosvid_zastosuvannya_innovatsiynih_sistem_malomu_biznesi#84
https://pidruchniki.com/1411062560958/ekonomika/ekonomichna_priroda_napryami_vitrat_malogo_pidpriyemstva#14
https://pidruchniki.com/1474100260960/ekonomika/strategiya_upravlinnya_dohodami_vitratami_malogo_pidpriyemstva#54
https://pidruchniki.com/1148051660961/ekonomika/finansovi_rezultati_diyalnosti_ekonomichna_efektivnist_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#15
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оцінка прибутковості та ділової активності. Характеристика діагностики  ліквідності 

та фінансової стійкості, а також фінансове планування діяльності малого 

підприємства. Моніторинг фінансового стану: завдання, інформаційна база та зміст 

процесу його проведення. Розгляд методики дослідження фінансової стійкості та 

ліквідності малого підприємства, а також процес обчислення ліквідності балансу. 

Платоспроможність: сутність поняття, ознаки та його основні показники оцінки з 

методикою визначення. Дослідження суті економічної безпеки сектору малого 

підприємництва та її місце в системі економічної безпеки країни. Економічна безпека 

підприємницької діяльності: передумови та чинники, критерії та індикатори її рівня, 

методичні засади її оцінки. Моніторинг зовнішнього середовища функціонування 

малого підприємства, ризики та їх вплив на його діяльність. Формування ознак 

класифікації ризиків функціонування малого підприємства та розгляд основних 

складових методики оцінки впливу ризику на його фінансово-господарську 

діяльність, а також характеристика управління системою ризиків. Економічна 

безпека малого підприємства: суть та об'єктивна необхідність, економічні загрози та 

небезпеки їх функціонування в ринкових умовах. Визначення методики оцінки рівня 

економічної безпеки малого підприємства та розгляд механізму її гарантування. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 120 17 34  69 

Змістовий модуль 1 30 5 11  14 

Змістовий модуль 2 30 5 11  14 

Змістовий модуль 3 45 7 12  26 

Підсумковий контроль 15    15 

 

6. Теми лекцій 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Економічні особливості функціонування та розвитку малого бізнесу: 

Тема 1.1. Мале 

підприємство, як суб’єкт 

господарювання 

Поняття та види господарювання в Україні. 

Комерційна та некомерційна господарська діяльність. 

Суб'єкти господарювання. Суб'єкти малого 

підприємництва. 

Поняття «мале підприємство». Критерії віднесення 

підприємств до малих. 

Принципи функціонування малих підприємств, 

функції та цілі їхньої діяльності. 

Переваги та недоліки малих підприємств. 

Організаційно-правові форми малих підприємств. 

Порядок створення та державна реєстрація малих 

підприємств. 

Основні сфери діяльності малих підприємств. 

Пріоритетні напрями та тенденції розвитку малих 

підприємств в Україні. 

1 

https://pidruchniki.com/1212032160962/ekonomika/otsinka_pributkovosti_dilovoyi_aktivnosti#11
https://pidruchniki.com/1747061060963/ekonomika/analiz_likvidnosti_finansovoyi_stiykosti#96
https://pidruchniki.com/1747061060963/ekonomika/analiz_likvidnosti_finansovoyi_stiykosti#96
https://pidruchniki.com/1832060460964/ekonomika/finansove_planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#28
https://pidruchniki.com/1832060460964/ekonomika/finansove_planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#28
https://pidruchniki.com/1296101760965/ekonomika/otsinka_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#50
https://pidruchniki.com/1296101760965/ekonomika/otsinka_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#50
https://pidruchniki.com/1638052060967/ekonomika/metodika_analizu_finansovoyi_stiykosti_malogo_pidpriyemstva#35
https://pidruchniki.com/1638052060967/ekonomika/metodika_analizu_finansovoyi_stiykosti_malogo_pidpriyemstva#35
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1176032060975/ekonomika/peredumovi_chinniki_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#33
https://pidruchniki.com/1176032060975/ekonomika/peredumovi_chinniki_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#33
https://pidruchniki.com/1272020460977/ekonomika/metodichni_zasadi_otsinki_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva_regionu_prikladi_lvivskoyi_oblasti#38
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1838090760979/ekonomika/klasifikatsiya_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#67
https://pidruchniki.com/1819100360980/ekonomika/metodika_otsinki_vplivu_riziku_finansovo-gospodarsku_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#76
https://pidruchniki.com/1819100360980/ekonomika/metodika_otsinki_vplivu_riziku_finansovo-gospodarsku_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#76
https://pidruchniki.com/1629020660981/ekonomika/upravlinnya_sistemoyu_rizikiv_malomu_pidpriyemstvi#74
https://pidruchniki.com/1465080360982/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1465080360982/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1300032760983/ekonomika/ekonomichni_zagrozi_nebezpeki_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva_rinkovih_umovah#32
https://pidruchniki.com/1300032760983/ekonomika/ekonomichni_zagrozi_nebezpeki_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva_rinkovih_umovah#32
https://pidruchniki.com/1315031760984/ekonomika/metodika_otsinki_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#27
https://pidruchniki.com/1315031760984/ekonomika/metodika_otsinki_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#27
https://pidruchniki.com/1315031760985/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#97
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Тема 1.2. Місце малого 

бізнесу в економіці країни 

Соціально-економічна роль сектору малого 

підприємництва в економіці країни: концептуальні 

засади та існуючий стан. 

Завдання та принципи господарської діяльності 

суб'єктів малого підприємництва у контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 

Фактори формування та розвитку сектору малого 

підприємництва. 

Місце малого бізнесу в економіці (галузево-

секторальний аспект). 

1 

Тема 1.3. Державна 

підтримка та регулювання 

підприємницької діяльності 

Необхідність, напрями, засоби та ефективність 

державної підтримки й регулювання 

підприємницької діяльності. 

Вітчизняна інституційна база підтримки та регулювання 

підприємницької діяльності: функції та завдання. 

Самоорганізація малих підприємств як ефективна 

форма регулювання підприємницької діяльності. 

Особливості та переваги зарубіжного досвіду державної 

підтримки й регулювання сектору малого підприємництва. 

1 

Тема 1.4. Фінансово-

кредитна база 

функціонування і розвитку 

малих підприємств 

Поняття фінансових ресурсів та фінансово-кредитної 

бази функціонування малого підприємства. 

Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих 

підприємств у зарубіжних країнах. 

Основні форми державної фінансової підтримки 

малих підприємств в Україні. 

Особливості та принципи кредитування малих підприємств. 

Іпотека, лізинг, факторинг, як субститути позикового 

фінансування. 

Напрями подолання відставання в розвитку фінансово-

кредитної системи від потреб малих підприємств. 

1 

Тема 1.5. Податкова 

політика країни та її вплив 

на активізацію малого 

бізнесу 

Засади податкової політики у секторі малого 

підприємництва. 

Напрями впливу та завдання суб'єктів податкової 

політики у контексті активізації сектору малого 

підприємництва. 

Ефективність системи оподаткування господарської 

діяльності малих підприємств. 

Напрями вдосконалення податкової політики з 

урахуванням позитивного закордонного досвіду. 

1 

Змістовий модуль 2. Економічне середовище діяльності малого бізнесу: 

Тема 2.1. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

функціонування малого 

підприємства 

Система інформаційно-аналітичного забезпечення 

функціонування малого підприємства. 

Звітність як система узагальнених і взаємопов'язаних 

економічних показників поточного обліку. Основні 

види звітності малих підприємств. 

Зміст і структура фінансової звітності малого підприємства. 

Методи та види обробки інформації фінансових 

звітів у господарській практиці малих підприємств. 

1 

https://pidruchniki.com/1577111560926/ekonomika/derzhavna_pidtrimka_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#99
https://pidruchniki.com/1577111560926/ekonomika/derzhavna_pidtrimka_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#99
https://pidruchniki.com/1577111560926/ekonomika/derzhavna_pidtrimka_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#99
https://pidruchniki.com/1733101260927/ekonomika/vitchiznyana_institutsiyna_baza_pidtrimki_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti_funktsiyi_zavdannya#72
https://pidruchniki.com/1733101260927/ekonomika/vitchiznyana_institutsiyna_baza_pidtrimki_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti_funktsiyi_zavdannya#72
https://pidruchniki.com/1780022660928/ekonomika/samoorganizatsiya_malih_pidpriyemstv_efektivna_forma_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#54
https://pidruchniki.com/1780022660928/ekonomika/samoorganizatsiya_malih_pidpriyemstv_efektivna_forma_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#54
https://pidruchniki.com/1840111960929/ekonomika/osoblivosti_perevagi_zarubizhnogo_dosvidu_derzhavnoyi_pidtrimki_regulyuvannya_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#85
https://pidruchniki.com/1840111960929/ekonomika/osoblivosti_perevagi_zarubizhnogo_dosvidu_derzhavnoyi_pidtrimki_regulyuvannya_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#85
https://pidruchniki.com/1477102260930/ekonomika/finansovo-kreditna_baza_funktsionuvannya_rozvitku_malih_pidpriyemstv#23
https://pidruchniki.com/1477102260930/ekonomika/finansovo-kreditna_baza_funktsionuvannya_rozvitku_malih_pidpriyemstv#23
https://pidruchniki.com/1165072160931/ekonomika/finansovo-kreditna_pidtrimka_rozvitku_malih_pidpriyemstv_zarubizhnih_krayinah#91
https://pidruchniki.com/1165072160931/ekonomika/finansovo-kreditna_pidtrimka_rozvitku_malih_pidpriyemstv_zarubizhnih_krayinah#91
https://pidruchniki.com/1902060960932/ekonomika/osnovni_formi_derzhavnoyi_finansovoyi_pidtrimki_malih_pidpriyemstv_ukrayini#55
https://pidruchniki.com/1902060960932/ekonomika/osnovni_formi_derzhavnoyi_finansovoyi_pidtrimki_malih_pidpriyemstv_ukrayini#55
https://pidruchniki.com/1974052560933/ekonomika/osoblivosti_printsipi_kredituvannya_malih_pidpriyemstv#80
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#65
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#65
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#41
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#41
https://pidruchniki.com/1079042260935/ekonomika/podatkova_politika_krayini_vpliv_aktivizatsiyu_malogo_biznesu#43
https://pidruchniki.com/1079042260935/ekonomika/podatkova_politika_krayini_vpliv_aktivizatsiyu_malogo_biznesu#43
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1932102360937/ekonomika/efektivnist_sistemi_opodatkuvannya_gospodarskoyi_diyalnosti_malih_pidpriyemstv#29
https://pidruchniki.com/1932102360937/ekonomika/efektivnist_sistemi_opodatkuvannya_gospodarskoyi_diyalnosti_malih_pidpriyemstv#29
https://pidruchniki.com/1230100260938/ekonomika/napryami_vdoskonalennya_podatkovoyi_politiki_urahuvannyam_pozitivnogo_zakordonnogo_dosvidu#79
https://pidruchniki.com/1230100260938/ekonomika/napryami_vdoskonalennya_podatkovoyi_politiki_urahuvannyam_pozitivnogo_zakordonnogo_dosvidu#79
https://pidruchniki.com/1911010860939/ekonomika/ekonomichne_seredovische_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1911010860939/ekonomika/ekonomichne_seredovische_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1544042860940/ekonomika/zvitnist_sistema_uzagalnenih_vzayemopovyazanih_ekonomichnih_pokaznikiv_potochnogo_obliku_osnovni_vidi_zvitnosti#65
https://pidruchniki.com/1544042860940/ekonomika/zvitnist_sistema_uzagalnenih_vzayemopovyazanih_ekonomichnih_pokaznikiv_potochnogo_obliku_osnovni_vidi_zvitnosti#65
https://pidruchniki.com/1544042860940/ekonomika/zvitnist_sistema_uzagalnenih_vzayemopovyazanih_ekonomichnih_pokaznikiv_potochnogo_obliku_osnovni_vidi_zvitnosti#65
https://pidruchniki.com/1203031060941/ekonomika/zmist_struktura_finansovoyi_zvitnosti_malogo_pidpriyemstva#90
https://pidruchniki.com/1203031060941/ekonomika/zmist_struktura_finansovoyi_zvitnosti_malogo_pidpriyemstva#78
https://pidruchniki.com/1203031060941/ekonomika/zmist_struktura_finansovoyi_zvitnosti_malogo_pidpriyemstva#78
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Тема 2.2. Бізнес-

планування діяльності 

малого підприємства 

Місце та функції бізнес-планування у системі 

управління малим підприємством. 

Методологічна база бізнес-планування діяльності 

малого підприємства. 

Структура та основні економічні показники бізнес-

плану малого підприємства. 

Презентація, оцінка та коригування бізнес-плану 

малого підприємства. 

1 

Тема 2.3. Мотивація, 

організація та оплата 

праці на малому 

підприємстві 

Сутність, значення та мета організації праці на 

малому підприємстві. 

Особливості праці та регулювання трудових 

відносин на малому підприємстві. 

Організація оплати праці на малому підприємстві. 

Зміст та призначення тарифної системи оплати праці. 

Соціально-економічна сутність і організація 

преміювання працівників малих підприємств. 

Соціальне обслуговування працівників малих підприємств. 

1 

Тема 2.4. Капітал малого 

підприємства 

Економічна сутність, склад і класифікація капіталу 

малого підприємства. 

Особливості та принципи формування капіталу 

малого підприємства. 

Поняття структури капіталу та її оптимізації. 

Вартість капіталу малого підприємства та основні 

сфери його використання. 

Стратегія управління капіталом малого підприємства 

1 

Тема 2.5. Інвестиційно-

інноваційна активність 

малого підприємства 

Суть та значення інвестицій у малому бізнесі. 

Інвестиційна діяльність малого підприємства. 

Фінансові ресурси, як важливий фактор 

інвестиційної діяльності підприємства. Джерела 

засобів фінансування малих підприємств. 

Інвестиційна привабливість як складова аналізу 

інвестиційної діяльності підприємства. Критерії 

оцінки ефективності інвестицій у практиці 

інвестиційного проектування на малих підприємствах. 

Інновації в малому бізнесі та їх класифікація. 

Інноваційна діяльність малого підприємства. 

Політика стимулювання інноваційної діяльності за 

групами суб'єктів малого підприємництва. 

Зарубіжний досвід застосування інноваційних систем 

у малому бізнесі. 

1 

Змістовий модуль 3. Оцінка ефективності функціонування малого бізнесу: 

Тема 3.1. Доходи та 

витрати малого 

підприємства 

Економічна природа та напрями витрат малого підприємства. 

Економічний зміст, класифікація та джерела 

утворення доходів малого підприємства. 

Показники, які характеризують обсяг, склад і рівень 

доходів та витрат малого підприємства. 

Стратегія управління доходами та витратами малого 

підприємства. 

2 

Тема 3.2. Фінансові 

результати діяльності та 

економічна ефективність 

функціонування малого 

підприємства 

Прибуток малого підприємства, його економічний 

зміст, формування та використання. 

Оцінка прибутковості та ділової активності. 

Дослідження ліквідності та фінансової стійкості. 

Фінансове планування діяльності малого підприємства. 

1 

https://pidruchniki.com/1848090160970/ekonomika/biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#41
https://pidruchniki.com/1848090160970/ekonomika/biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#41
https://pidruchniki.com/1518060960971/ekonomika/metodologichna_baza_biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#88
https://pidruchniki.com/1518060960971/ekonomika/metodologichna_baza_biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#88
https://pidruchniki.com/1985080160972/ekonomika/struktura_osnovni_ekonomichni_pokazniki_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#87
https://pidruchniki.com/1985080160972/ekonomika/struktura_osnovni_ekonomichni_pokazniki_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#87
https://pidruchniki.com/1044100360973/ekonomika/prezentatsiya_otsinka_koriguvannya_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#47
https://pidruchniki.com/1044100360973/ekonomika/prezentatsiya_otsinka_koriguvannya_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#47
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1202022460943/ekonomika/osoblivosti_pratsi_regulyuvannya_trudovih_vidnosin_malomu_pidpriyemstvi#84
https://pidruchniki.com/1202022460943/ekonomika/osoblivosti_pratsi_regulyuvannya_trudovih_vidnosin_malomu_pidpriyemstvi#84
https://pidruchniki.com/1288061860944/ekonomika/organizatsiya_oplati_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#23
https://pidruchniki.com/1982042460945/ekonomika/zmist_priznachennya_tarifnoyi_sistemi_oplati_pratsi#81
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#48
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#48
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#58
https://pidruchniki.com/1590051860947/ekonomika/kapital_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1590051860947/ekonomika/kapital_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1059071960948/ekonomika/osoblivosti_printsipi_formuvannya_kapitalu_malogo_pidpriyemstva#85
https://pidruchniki.com/1059071960948/ekonomika/osoblivosti_printsipi_formuvannya_kapitalu_malogo_pidpriyemstva#85
https://pidruchniki.com/1152012460949/ekonomika/ponyattya_strukturi_kapitalu_optimizatsiyi#98
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#11
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#11
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#69
https://pidruchniki.com/1905012460951/ekonomika/investitsiyno-innovatsiyna_aktivnist_malogo_pidpriyemstva#20
https://pidruchniki.com/1905012460951/ekonomika/investitsiyno-innovatsiyna_aktivnist_malogo_pidpriyemstva#20
https://pidruchniki.com/1787010760952/ekonomika/finansovi_resursi_vazhliviy_faktor_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_dzherela_zasobiv_finansuvannya_malih#44
https://pidruchniki.com/1787010760952/ekonomika/finansovi_resursi_vazhliviy_faktor_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_dzherela_zasobiv_finansuvannya_malih#44
https://pidruchniki.com/1787010760952/ekonomika/finansovi_resursi_vazhliviy_faktor_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_dzherela_zasobiv_finansuvannya_malih#44
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1212110860954/ekonomika/innovatsiyi_malomu_biznesi_klasifikatsiya_innovatsiyna_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1212110860954/ekonomika/innovatsiyi_malomu_biznesi_klasifikatsiya_innovatsiyna_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1625070760955/ekonomika/politika_stimulyuvannya_innovatsiynoyi_diyalnosti_grupami_subyektiv_malogo_pidpriyemnitstva#25
https://pidruchniki.com/1625070760955/ekonomika/politika_stimulyuvannya_innovatsiynoyi_diyalnosti_grupami_subyektiv_malogo_pidpriyemnitstva#25
https://pidruchniki.com/1951021760956/ekonomika/zarubizhniy_dosvid_zastosuvannya_innovatsiynih_sistem_malomu_biznesi#84
https://pidruchniki.com/1951021760956/ekonomika/zarubizhniy_dosvid_zastosuvannya_innovatsiynih_sistem_malomu_biznesi#84
https://pidruchniki.com/1411062560958/ekonomika/ekonomichna_priroda_napryami_vitrat_malogo_pidpriyemstva#14
https://pidruchniki.com/1040051160957/ekonomika/dohodi_vitrati_malogo_pidpriyemstva#30
https://pidruchniki.com/1040051160957/ekonomika/dohodi_vitrati_malogo_pidpriyemstva#30
https://pidruchniki.com/1559042760959/ekonomika/pokazniki_harakterizuyut_obsyag_sklad_riven_dohodiv_vitrat_malogo_pidpriyemstva#92
https://pidruchniki.com/1559042760959/ekonomika/pokazniki_harakterizuyut_obsyag_sklad_riven_dohodiv_vitrat_malogo_pidpriyemstva#92
https://pidruchniki.com/1474100260960/ekonomika/strategiya_upravlinnya_dohodami_vitratami_malogo_pidpriyemstva#54
https://pidruchniki.com/1474100260960/ekonomika/strategiya_upravlinnya_dohodami_vitratami_malogo_pidpriyemstva#54
https://pidruchniki.com/1148051660961/ekonomika/finansovi_rezultati_diyalnosti_ekonomichna_efektivnist_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1148051660961/ekonomika/finansovi_rezultati_diyalnosti_ekonomichna_efektivnist_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1212032160962/ekonomika/otsinka_pributkovosti_dilovoyi_aktivnosti#11
https://pidruchniki.com/1747061060963/ekonomika/analiz_likvidnosti_finansovoyi_stiykosti#96
https://pidruchniki.com/1832060460964/ekonomika/finansove_planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#28
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Тема 3.3. Оцінка 

фінансового стану малого 

підприємства 

Завдання та інформаційна база аналізу фінансового 

стану малого підприємства. 

Зміст аналізу фінансового стану малого підприємства. 

Методика аналізу фінансової стійкості малого підприємства. 

Поняття ліквідності малого підприємства. 

Визначення ліквідності балансу. Розрахунок та 

аналіз основних показників ліквідності. 

Поняття та ознаки платоспроможності малого 

підприємства. Показники оцінки платоспроможності 

та методика їх дослідження. 

2 

Тема 3.4. Економічна 

безпека малого 

підприємництва в системі 

безпеки країни 

Сутність економічної безпеки сектору малого 

підприємництва та її місце в системі економічної 

безпеки країни. 

Передумови та чинники економічної безпеки 

підприємницької діяльності. 

Критерії та індикатори рівня економічної безпеки 

малого підприємництва. 

Методичні засади оцінки економічної безпеки 

малого підприємництва регіонів. 

1 

Тема 3.5. Дослідження 

зовнішнього середовища та 

ризиків функціонування 

малого підприємства 

Зовнішнє середовище функціонування малого 

підприємства, ризики та їх вплив на діяльність 

малого підприємства. 

Класифікація ризиків функціонування малого підприємства. 

Методика оцінки впливу ризику на фінансово-

господарську діяльність малого підприємства. 

Управління системою ризиків на малому підприємстві. 

0,5 

Тема 3.6. Механізм 

гарантування економічної 

безпеки малого 

підприємства 

Економічна безпека малого підприємства: суть та 

об'єктивна необхідність. 

Економічні загрози та небезпеки функціонування 

малого підприємства в ринкових умовах. 

Методика оцінки рівня економічної безпеки малого 

підприємства. 

Механізм гарантування економічної безпеки малого 

підприємства. 

0,5 

 

7. Теми практичних занять 

Тема Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1. Економічні особливості функціонування та розвитку малого бізнесу: 

Тема 1.1. Мале 

підприємство, як суб’єкт 

господарювання 

Поняття та види господарювання в Україні. 

Комерційна та некомерційна господарська діяльність. 

Суб'єкти господарювання. Суб'єкти малого підприємництва. 

Поняття «мале підприємство». Критерії віднесення 

підприємств до малих. 

Принципи функціонування малих підприємств, 

функції та цілі їхньої діяльності. 

Переваги та недоліки малих підприємств. 

Організаційно-правові форми малих підприємств. 

Порядок створення та державна реєстрація малих підприємств. 

Основні сфери діяльності малих підприємств. 

Пріоритетні напрями та тенденції розвитку малих 

підприємств в Україні. 

2 

https://pidruchniki.com/1296101760965/ekonomika/otsinka_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#50
https://pidruchniki.com/1296101760965/ekonomika/otsinka_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#50
https://pidruchniki.com/1507080260966/ekonomika/zmist_analizu_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#25
https://pidruchniki.com/1638052060967/ekonomika/metodika_analizu_finansovoyi_stiykosti_malogo_pidpriyemstva#35
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1503022360969/ekonomika/ponyattya_oznaki_platospromozhnosti_malogo_pidpriyemstva_pokazniki_otsinki_platospromozhnosti_metodika_analizu#86
https://pidruchniki.com/1503022360969/ekonomika/ponyattya_oznaki_platospromozhnosti_malogo_pidpriyemstva_pokazniki_otsinki_platospromozhnosti_metodika_analizu#86
https://pidruchniki.com/1503022360969/ekonomika/ponyattya_oznaki_platospromozhnosti_malogo_pidpriyemstva_pokazniki_otsinki_platospromozhnosti_metodika_analizu#86
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1176032060975/ekonomika/peredumovi_chinniki_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#33
https://pidruchniki.com/1176032060975/ekonomika/peredumovi_chinniki_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#33
https://pidruchniki.com/1893092860976/ekonomika/kriteriyi_indikatori_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva#11
https://pidruchniki.com/1893092860976/ekonomika/kriteriyi_indikatori_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva#11
https://pidruchniki.com/1272020460977/ekonomika/metodichni_zasadi_otsinki_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva_regionu_prikladi_lvivskoyi_oblasti#38
https://pidruchniki.com/1272020460977/ekonomika/metodichni_zasadi_otsinki_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva_regionu_prikladi_lvivskoyi_oblasti#38
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1838090760979/ekonomika/klasifikatsiya_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#67
https://pidruchniki.com/1819100360980/ekonomika/metodika_otsinki_vplivu_riziku_finansovo-gospodarsku_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#76
https://pidruchniki.com/1819100360980/ekonomika/metodika_otsinki_vplivu_riziku_finansovo-gospodarsku_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#76
https://pidruchniki.com/1629020660981/ekonomika/upravlinnya_sistemoyu_rizikiv_malomu_pidpriyemstvi#74
https://pidruchniki.com/1465080360982/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1465080360982/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1300032760983/ekonomika/ekonomichni_zagrozi_nebezpeki_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva_rinkovih_umovah#32
https://pidruchniki.com/1300032760983/ekonomika/ekonomichni_zagrozi_nebezpeki_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva_rinkovih_umovah#32
https://pidruchniki.com/1315031760984/ekonomika/metodika_otsinki_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#27
https://pidruchniki.com/1315031760984/ekonomika/metodika_otsinki_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#27
https://pidruchniki.com/1315031760985/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#97
https://pidruchniki.com/1315031760985/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#97
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Тема 1.2. Місце малого 

бізнесу в економіці країни 

Соціально-економічна роль сектору малого 

підприємництва в економіці країни: концептуальні 

засади та існуючий стан. 

Завдання та принципи господарської діяльності 

суб'єктів малого підприємництва у контексті 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 

Фактори формування та розвитку сектору малого 

підприємництва. 

Місце малого бізнесу в економіці (галузево-

секторальний аспект). 

2 

Тема 1.3. Державна 

підтримка та регулювання 

підприємницької діяльності 

Необхідність, напрями, засоби та ефективність 

державної підтримки й регулювання 

підприємницької діяльності. 

Вітчизняна інституційна база підтримки та регулювання 

підприємницької діяльності: функції та завдання. 

Самоорганізація малих підприємств як ефективна 

форма регулювання підприємницької діяльності. 

Особливості та переваги зарубіжного досвіду державної 

підтримки й регулювання сектору малого підприємництва. 

2 

Тема 1.4. Фінансово-

кредитна база 

функціонування і розвитку 

малих підприємств 

Поняття фінансових ресурсів та фінансово-кредитної 

бази функціонування малого підприємства. 

Фінансово-кредитна підтримка розвитку малих 

підприємств у зарубіжних країнах. 

Основні форми державної фінансової підтримки 

малих підприємств в Україні. 

Особливості та принципи кредитування малих підприємств. 

Іпотека, лізинг, факторинг, як субститути позикового 

фінансування. 

Напрями подолання відставання в розвитку фінансово-

кредитної системи від потреб малих підприємств. 

2 

Тема 1.5. Податкова 

політика країни та її вплив 

на активізацію малого 

бізнесу 

Засади податкової політики у секторі малого 

підприємництва. 

Напрями впливу та завдання суб'єктів податкової 

політики у контексті активізації сектору малого 

підприємництва. 

Ефективність системи оподаткування господарської 

діяльності малих підприємств. 

Напрями вдосконалення податкової політики з 

урахуванням позитивного закордонного досвіду. 

3 

Змістовий модуль 2. Економічне середовище діяльності малого бізнесу: 

Тема 2.1. Інформаційно-

аналітичне забезпечення 

функціонування малого 

підприємства 

Система інформаційно-аналітичного забезпечення 

функціонування малого підприємства. 

Звітність як система узагальнених і взаємопов'язаних 

економічних показників поточного обліку. Основні 

види звітності малих підприємств. 

Зміст і структура фінансової звітності малого підприємства. 

Методи та види обробки інформації фінансових 

звітів у господарській практиці малих підприємств. 

2 

https://pidruchniki.com/1577111560926/ekonomika/derzhavna_pidtrimka_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#99
https://pidruchniki.com/1577111560926/ekonomika/derzhavna_pidtrimka_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#99
https://pidruchniki.com/1577111560926/ekonomika/derzhavna_pidtrimka_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#99
https://pidruchniki.com/1733101260927/ekonomika/vitchiznyana_institutsiyna_baza_pidtrimki_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti_funktsiyi_zavdannya#72
https://pidruchniki.com/1733101260927/ekonomika/vitchiznyana_institutsiyna_baza_pidtrimki_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti_funktsiyi_zavdannya#72
https://pidruchniki.com/1780022660928/ekonomika/samoorganizatsiya_malih_pidpriyemstv_efektivna_forma_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#54
https://pidruchniki.com/1780022660928/ekonomika/samoorganizatsiya_malih_pidpriyemstv_efektivna_forma_regulyuvannya_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#54
https://pidruchniki.com/1840111960929/ekonomika/osoblivosti_perevagi_zarubizhnogo_dosvidu_derzhavnoyi_pidtrimki_regulyuvannya_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#85
https://pidruchniki.com/1840111960929/ekonomika/osoblivosti_perevagi_zarubizhnogo_dosvidu_derzhavnoyi_pidtrimki_regulyuvannya_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#85
https://pidruchniki.com/1477102260930/ekonomika/finansovo-kreditna_baza_funktsionuvannya_rozvitku_malih_pidpriyemstv#23
https://pidruchniki.com/1477102260930/ekonomika/finansovo-kreditna_baza_funktsionuvannya_rozvitku_malih_pidpriyemstv#23
https://pidruchniki.com/1165072160931/ekonomika/finansovo-kreditna_pidtrimka_rozvitku_malih_pidpriyemstv_zarubizhnih_krayinah#91
https://pidruchniki.com/1165072160931/ekonomika/finansovo-kreditna_pidtrimka_rozvitku_malih_pidpriyemstv_zarubizhnih_krayinah#91
https://pidruchniki.com/1902060960932/ekonomika/osnovni_formi_derzhavnoyi_finansovoyi_pidtrimki_malih_pidpriyemstv_ukrayini#55
https://pidruchniki.com/1902060960932/ekonomika/osnovni_formi_derzhavnoyi_finansovoyi_pidtrimki_malih_pidpriyemstv_ukrayini#55
https://pidruchniki.com/1974052560933/ekonomika/osoblivosti_printsipi_kredituvannya_malih_pidpriyemstv#80
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#65
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#65
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#41
https://pidruchniki.com/1450121560934/ekonomika/ipoteka_lizing_faktoring_substituti_pozikovogo_finansuvannya#41
https://pidruchniki.com/1079042260935/ekonomika/podatkova_politika_krayini_vpliv_aktivizatsiyu_malogo_biznesu#43
https://pidruchniki.com/1079042260935/ekonomika/podatkova_politika_krayini_vpliv_aktivizatsiyu_malogo_biznesu#43
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1869072560936/ekonomika/napryami_vplivu_zavdannya_subyektiv_podatkovoyi_politiki_konteksti_aktivizatsiyi_sektoru_malogo_pidpriyemnitstva#37
https://pidruchniki.com/1932102360937/ekonomika/efektivnist_sistemi_opodatkuvannya_gospodarskoyi_diyalnosti_malih_pidpriyemstv#29
https://pidruchniki.com/1932102360937/ekonomika/efektivnist_sistemi_opodatkuvannya_gospodarskoyi_diyalnosti_malih_pidpriyemstv#29
https://pidruchniki.com/1230100260938/ekonomika/napryami_vdoskonalennya_podatkovoyi_politiki_urahuvannyam_pozitivnogo_zakordonnogo_dosvidu#79
https://pidruchniki.com/1230100260938/ekonomika/napryami_vdoskonalennya_podatkovoyi_politiki_urahuvannyam_pozitivnogo_zakordonnogo_dosvidu#79
https://pidruchniki.com/1911010860939/ekonomika/ekonomichne_seredovische_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1911010860939/ekonomika/ekonomichne_seredovische_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1544042860940/ekonomika/zvitnist_sistema_uzagalnenih_vzayemopovyazanih_ekonomichnih_pokaznikiv_potochnogo_obliku_osnovni_vidi_zvitnosti#65
https://pidruchniki.com/1544042860940/ekonomika/zvitnist_sistema_uzagalnenih_vzayemopovyazanih_ekonomichnih_pokaznikiv_potochnogo_obliku_osnovni_vidi_zvitnosti#65
https://pidruchniki.com/1544042860940/ekonomika/zvitnist_sistema_uzagalnenih_vzayemopovyazanih_ekonomichnih_pokaznikiv_potochnogo_obliku_osnovni_vidi_zvitnosti#65
https://pidruchniki.com/1203031060941/ekonomika/zmist_struktura_finansovoyi_zvitnosti_malogo_pidpriyemstva#90
https://pidruchniki.com/1203031060941/ekonomika/zmist_struktura_finansovoyi_zvitnosti_malogo_pidpriyemstva#78
https://pidruchniki.com/1203031060941/ekonomika/zmist_struktura_finansovoyi_zvitnosti_malogo_pidpriyemstva#78
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Тема 2.2. Бізнес-

планування діяльності 

малого підприємства 

Місце та функції бізнес-планування у системі 

управління малим підприємством. 

Методологічна база бізнес-планування діяльності 

малого підприємства. 

Структура та основні економічні показники бізнес-

плану малого підприємства. 

Презентація, оцінка та коригування бізнес-плану 

малого підприємства. 

2 

Тема 2.3. Мотивація, 

організація та оплата 

праці на малому 

підприємстві 

Сутність, значення та мета організації праці на 

малому підприємстві. 

Особливості праці та регулювання трудових 

відносин на малому підприємстві. 

Організація оплати праці на малому підприємстві. 

Зміст та призначення тарифної системи оплати праці. 

Соціально-економічна сутність і організація 

преміювання працівників малих підприємств. 

Соціальне обслуговування працівників малих підприємств. 

2 

Тема 2.4. Капітал малого 

підприємства 

Економічна сутність, склад і класифікація капіталу 

малого підприємства. 

Особливості та принципи формування капіталу 

малого підприємства. 

Поняття структури капіталу та її оптимізації. 

Вартість капіталу малого підприємства та основні 

сфери його використання. 

Стратегія управління капіталом малого підприємства 

2 

Тема 2.5. Інвестиційно-

інноваційна активність 

малого підприємства 

Суть та значення інвестицій у малому бізнесі. 

Інвестиційна діяльність малого підприємства. 

Фінансові ресурси, як важливий фактор 

інвестиційної діяльності підприємства. Джерела 

засобів фінансування малих підприємств. 

Інвестиційна привабливість як складова аналізу 

інвестиційної діяльності підприємства. Критерії 

оцінки ефективності інвестицій у практиці 

інвестиційного проектування на малих підприємствах. 

Інновації в малому бізнесі та їх класифікація. 

Інноваційна діяльність малого підприємства. 

Політика стимулювання інноваційної діяльності за 

групами суб'єктів малого підприємництва. 

Зарубіжний досвід застосування інноваційних систем 

у малому бізнесі. 

3 

Змістовий модуль 3. Оцінка ефективності функціонування малого бізнесу: 

Тема 3.1. Доходи та 

витрати малого 

підприємства 

Економічна природа та напрями витрат малого підприємства. 

Економічний зміст, класифікація та джерела 

утворення доходів малого підприємства. 

Показники, які характеризують обсяг, склад і рівень 

доходів та витрат малого підприємства. 

Стратегія управління доходами та витратами малого 

підприємства. 

2 

Тема 3.2. Фінансові 

результати діяльності та 

економічна ефективність 

функціонування малого 

підприємства 

Прибуток малого підприємства, його економічний 

зміст, формування та використання. 

Оцінка прибутковості та ділової активності. 

Дослідження ліквідності та фінансової стійкості. 

Фінансове планування діяльності малого підприємства. 

2 

https://pidruchniki.com/1848090160970/ekonomika/biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#41
https://pidruchniki.com/1848090160970/ekonomika/biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#41
https://pidruchniki.com/1518060960971/ekonomika/metodologichna_baza_biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#88
https://pidruchniki.com/1518060960971/ekonomika/metodologichna_baza_biznes-planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#88
https://pidruchniki.com/1985080160972/ekonomika/struktura_osnovni_ekonomichni_pokazniki_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#87
https://pidruchniki.com/1985080160972/ekonomika/struktura_osnovni_ekonomichni_pokazniki_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#87
https://pidruchniki.com/1044100360973/ekonomika/prezentatsiya_otsinka_koriguvannya_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#47
https://pidruchniki.com/1044100360973/ekonomika/prezentatsiya_otsinka_koriguvannya_biznes-planu_malogo_pidpriyemstva#47
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1591080460942/ekonomika/motivatsiya_organizatsiya_oplata_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#58
https://pidruchniki.com/1202022460943/ekonomika/osoblivosti_pratsi_regulyuvannya_trudovih_vidnosin_malomu_pidpriyemstvi#84
https://pidruchniki.com/1202022460943/ekonomika/osoblivosti_pratsi_regulyuvannya_trudovih_vidnosin_malomu_pidpriyemstvi#84
https://pidruchniki.com/1288061860944/ekonomika/organizatsiya_oplati_pratsi_malomu_pidpriyemstvi#23
https://pidruchniki.com/1982042460945/ekonomika/zmist_priznachennya_tarifnoyi_sistemi_oplati_pratsi#81
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#48
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#48
https://pidruchniki.com/1813101260946/ekonomika/sotsialno-ekonomichna_sutnist_organizatsiya_premiyuvannya_pratsivnikiv_malih_pidpriyemstv#58
https://pidruchniki.com/1590051860947/ekonomika/kapital_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1590051860947/ekonomika/kapital_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1059071960948/ekonomika/osoblivosti_printsipi_formuvannya_kapitalu_malogo_pidpriyemstva#85
https://pidruchniki.com/1059071960948/ekonomika/osoblivosti_printsipi_formuvannya_kapitalu_malogo_pidpriyemstva#85
https://pidruchniki.com/1152012460949/ekonomika/ponyattya_strukturi_kapitalu_optimizatsiyi#98
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#11
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#11
https://pidruchniki.com/1427060960950/ekonomika/vartist_kapitalu_malogo_pidpriyemstva_osnovni_sferi_yogo_vikoristannya#69
https://pidruchniki.com/1905012460951/ekonomika/investitsiyno-innovatsiyna_aktivnist_malogo_pidpriyemstva#20
https://pidruchniki.com/1905012460951/ekonomika/investitsiyno-innovatsiyna_aktivnist_malogo_pidpriyemstva#20
https://pidruchniki.com/1787010760952/ekonomika/finansovi_resursi_vazhliviy_faktor_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_dzherela_zasobiv_finansuvannya_malih#44
https://pidruchniki.com/1787010760952/ekonomika/finansovi_resursi_vazhliviy_faktor_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_dzherela_zasobiv_finansuvannya_malih#44
https://pidruchniki.com/1787010760952/ekonomika/finansovi_resursi_vazhliviy_faktor_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_dzherela_zasobiv_finansuvannya_malih#44
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1675020260953/ekonomika/investitsiyna_privablivist_skladova_analizu_investitsiynoyi_diyalnosti_pidpriyemstva_kriteriyi_otsinki_efektivnosti#54
https://pidruchniki.com/1212110860954/ekonomika/innovatsiyi_malomu_biznesi_klasifikatsiya_innovatsiyna_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1212110860954/ekonomika/innovatsiyi_malomu_biznesi_klasifikatsiya_innovatsiyna_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#91
https://pidruchniki.com/1625070760955/ekonomika/politika_stimulyuvannya_innovatsiynoyi_diyalnosti_grupami_subyektiv_malogo_pidpriyemnitstva#25
https://pidruchniki.com/1625070760955/ekonomika/politika_stimulyuvannya_innovatsiynoyi_diyalnosti_grupami_subyektiv_malogo_pidpriyemnitstva#25
https://pidruchniki.com/1951021760956/ekonomika/zarubizhniy_dosvid_zastosuvannya_innovatsiynih_sistem_malomu_biznesi#84
https://pidruchniki.com/1951021760956/ekonomika/zarubizhniy_dosvid_zastosuvannya_innovatsiynih_sistem_malomu_biznesi#84
https://pidruchniki.com/1411062560958/ekonomika/ekonomichna_priroda_napryami_vitrat_malogo_pidpriyemstva#14
https://pidruchniki.com/1040051160957/ekonomika/dohodi_vitrati_malogo_pidpriyemstva#30
https://pidruchniki.com/1040051160957/ekonomika/dohodi_vitrati_malogo_pidpriyemstva#30
https://pidruchniki.com/1559042760959/ekonomika/pokazniki_harakterizuyut_obsyag_sklad_riven_dohodiv_vitrat_malogo_pidpriyemstva#92
https://pidruchniki.com/1559042760959/ekonomika/pokazniki_harakterizuyut_obsyag_sklad_riven_dohodiv_vitrat_malogo_pidpriyemstva#92
https://pidruchniki.com/1474100260960/ekonomika/strategiya_upravlinnya_dohodami_vitratami_malogo_pidpriyemstva#54
https://pidruchniki.com/1474100260960/ekonomika/strategiya_upravlinnya_dohodami_vitratami_malogo_pidpriyemstva#54
https://pidruchniki.com/1148051660961/ekonomika/finansovi_rezultati_diyalnosti_ekonomichna_efektivnist_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1148051660961/ekonomika/finansovi_rezultati_diyalnosti_ekonomichna_efektivnist_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1212032160962/ekonomika/otsinka_pributkovosti_dilovoyi_aktivnosti#11
https://pidruchniki.com/1747061060963/ekonomika/analiz_likvidnosti_finansovoyi_stiykosti#96
https://pidruchniki.com/1832060460964/ekonomika/finansove_planuvannya_diyalnosti_malogo_pidpriyemstva#28
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Тема 3.3. Оцінка 

фінансового стану малого 

підприємства 

Завдання та інформаційна база аналізу фінансового 

стану малого підприємства. 

Зміст аналізу фінансового стану малого підприємства. 

Методика аналізу фінансової стійкості малого підприємства. 

Поняття ліквідності малого підприємства. 

Визначення ліквідності балансу. Розрахунок та 

аналіз основних показників ліквідності. 

Поняття та ознаки платоспроможності малого 

підприємства. Показники оцінки платоспроможності 

та методика їх дослідження. 

2 

Тема 3.4. Економічна 

безпека малого 

підприємництва в системі 

безпеки країни 

Сутність економічної безпеки сектору малого 

підприємництва та її місце в системі економічної 

безпеки країни. 

Передумови та чинники економічної безпеки 

підприємницької діяльності. 

Критерії та індикатори рівня економічної безпеки 

малого підприємництва. 

Методичні засади оцінки економічної безпеки 

малого підприємництва регіонів. 

2 

Тема 3.5. Дослідження 

зовнішнього середовища та 

ризиків функціонування 

малого підприємства 

Зовнішнє середовище функціонування малого 

підприємства, ризики та їх вплив на діяльність 

малого підприємства. 

Класифікація ризиків функціонування малого підприємства. 

Методика оцінки впливу ризику на фінансово-

господарську діяльність малого підприємства. 

Управління системою ризиків на малому підприємстві. 

2 

Тема 3.6. Механізм 

гарантування економічної 

безпеки малого 

підприємства 

Економічна безпека малого підприємства: суть та 

об'єктивна необхідність. 

Економічні загрози та небезпеки функціонування 

малого підприємства в ринкових умовах. 

Методика оцінки рівня економічної безпеки малого 

підприємства. 

Механізм гарантування економічної безпеки малого 

підприємства. 

2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

«не передбачено» 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: усний контроль у вигляді фронтального опитування, 

поточне тестування, самостійні письмові роботи. 

Підсумковий контроль: письмове завдання у вигляді трьох екзаменаційних 

питань та задачі під час проведення екзамену. 

https://pidruchniki.com/1296101760965/ekonomika/otsinka_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#50
https://pidruchniki.com/1296101760965/ekonomika/otsinka_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#50
https://pidruchniki.com/1507080260966/ekonomika/zmist_analizu_finansovogo_stanu_malogo_pidpriyemstva#25
https://pidruchniki.com/1638052060967/ekonomika/metodika_analizu_finansovoyi_stiykosti_malogo_pidpriyemstva#35
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1372110560968/ekonomika/ponyattya_likvidnosti_malogo_pidpriyemstva_viznachennya_likvidnosti_balansu_rozrahunok_analiz_osnovnih_pokaznikiv#77
https://pidruchniki.com/1503022360969/ekonomika/ponyattya_oznaki_platospromozhnosti_malogo_pidpriyemstva_pokazniki_otsinki_platospromozhnosti_metodika_analizu#86
https://pidruchniki.com/1503022360969/ekonomika/ponyattya_oznaki_platospromozhnosti_malogo_pidpriyemstva_pokazniki_otsinki_platospromozhnosti_metodika_analizu#86
https://pidruchniki.com/1503022360969/ekonomika/ponyattya_oznaki_platospromozhnosti_malogo_pidpriyemstva_pokazniki_otsinki_platospromozhnosti_metodika_analizu#86
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1694122860974/ekonomika/garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_funktsionuvannya_malih_pidpriyemstv#94
https://pidruchniki.com/1176032060975/ekonomika/peredumovi_chinniki_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#33
https://pidruchniki.com/1176032060975/ekonomika/peredumovi_chinniki_ekonomichnoyi_bezpeki_pidpriyemnitskoyi_diyalnosti#33
https://pidruchniki.com/1893092860976/ekonomika/kriteriyi_indikatori_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva#11
https://pidruchniki.com/1893092860976/ekonomika/kriteriyi_indikatori_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva#11
https://pidruchniki.com/1272020460977/ekonomika/metodichni_zasadi_otsinki_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva_regionu_prikladi_lvivskoyi_oblasti#38
https://pidruchniki.com/1272020460977/ekonomika/metodichni_zasadi_otsinki_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemnitstva_regionu_prikladi_lvivskoyi_oblasti#38
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1909040160978/ekonomika/doslidzhennya_zovnishnogo_seredovischa_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#44
https://pidruchniki.com/1838090760979/ekonomika/klasifikatsiya_rizikiv_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva#67
https://pidruchniki.com/1819100360980/ekonomika/metodika_otsinki_vplivu_riziku_finansovo-gospodarsku_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#76
https://pidruchniki.com/1819100360980/ekonomika/metodika_otsinki_vplivu_riziku_finansovo-gospodarsku_diyalnist_malogo_pidpriyemstva#76
https://pidruchniki.com/1629020660981/ekonomika/upravlinnya_sistemoyu_rizikiv_malomu_pidpriyemstvi#74
https://pidruchniki.com/1465080360982/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1465080360982/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#15
https://pidruchniki.com/1300032760983/ekonomika/ekonomichni_zagrozi_nebezpeki_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva_rinkovih_umovah#32
https://pidruchniki.com/1300032760983/ekonomika/ekonomichni_zagrozi_nebezpeki_funktsionuvannya_malogo_pidpriyemstva_rinkovih_umovah#32
https://pidruchniki.com/1315031760984/ekonomika/metodika_otsinki_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#27
https://pidruchniki.com/1315031760984/ekonomika/metodika_otsinki_rivnya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#27
https://pidruchniki.com/1315031760985/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#97
https://pidruchniki.com/1315031760985/ekonomika/mehanizm_garantuvannya_ekonomichnoyi_bezpeki_malogo_pidpriyemstva#97


13 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 10 - 10 

Змістовий модуль 2 20 10 - 10 

Змістовий модуль 3 30 15 - 15 

Підсумковий контроль 30 - - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Ситуаційне розрахунково-графічне завдання 1 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 1 10 

Змістовий модуль 2 20 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Ситуаційне розрахунково-графічне завдання 2 5 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 2 10 

Змістовий модуль 3 30 

Відвідування занять + активність на заняттях 5 

Ситуаційне розрахунково-графічне завдання 3 10 

Контрольна робота за теоретичним і практичним матеріалом ЗМ 3 15 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Три екзаменаційні питання 15 

Задача 15 

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 

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 



14 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Тестові завдання та комплекти розрахунково-ситуаційних завдань. 

2. Комплекти завдань до контрольних робіт. 

3. Комплексна контрольна робота. 

4. Комплект екзаменаційних білетів. 

5. Методичні вказівки до самостійного вивчення та проведення практичних 

занять «Оцінка ефективності малого бізнесу» (для студентів 3 курсу денної форми 

навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»). - 

Укл.: С.М. Гайденко, Д.В. Соколов. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2020. - 23 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Алієва-Барановська В.М. Глобальний бізнес: навч. поcіб. / В.М. Алієва-

Барановська. - К.: Ліра-К, 2013. - 560 с. 

2. Бердинець М.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посіб. / 

М.Д. Бердинець, А.В. Сурженко. - К.: «Центр учбової літератури», 2017. - 352 с. 

3. Бондарчук Ю.В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи: наук.-

практ. посіб. / Ю.В. Бондарчук, А.В. Марущак. - К.: Скіф; КНТ, 2008. - 369с. 

4. Варналій З.С. Основи підприємництва: навч. поcіб. 3 - те вид., випр. і доп. 

/ З.С. Варналій. - К.: Знання, 2006. - 330 с. 

5. Гой І.В. Підприємництво: навч. посіб. / І.В. Гой. - К.: ЦУЛ, 2013. - 368 с. 

6. Економіка малого підприємства: навч. посіб. / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш, 

Н.Г. Міценко; за ред. д-ра екон. наук Т.Г. Васильціва. - К.: Знання, 2013. - 446 с. 

7. Економічна та майнова безпека бізнесу: навч. посіб. / Б.М. Андрушків,   

Л.Я. Малюта. - Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. - 180 с. 

8. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. поcіб. / Г.М. Захарчин - К.: 

Знання, 2008. - 437 с. 

9. Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура: навч. посібник. /         

С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. - К.: Центр навч. літератури, 2007. - 288с. 

10. Калина А.В. Державна політика розвитку підприємництва в Україні /          

А.В. Калина. - К.: Патерик, 2014. - 498 с. 

11. Кікіб О.М. Теорія бізнесу: навч. посіб. / О.М. Кікіб, К.В. Белоусов. - К.: 

Алерта, 2012. - 256 с. 

12. Круш П.В. Оцінка бізнесу: навч. посіб. / П.В. Круш, С.В. Полищук. - К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с. 

13. Кучеренко В.Р. Основи бізнесу. Практичний курс (збірник вправ, задач, 

тестів та ситуаційних завдань): навч. посіб. / за заг. ред. В.Р.Кучеренко                    

[В.Р.Кучеренко, Н.В. Доброва, Я.П. Квач, М.М. Осіпова. - К.: Центр учбової 

літератури, 2010. - 176 с. 

14. Мельников А.М. Основи організації бізнесу: навч. посіб. / за заг. ред.    

А.М. Мельникова [А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк] - К.: Центр 

учбової літератури, 2013. - 200 с. 

15. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. - К.: Алерта, 2010. - 440 с. 
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16. Оцінка бізнесу та нерухомості: навч. посіб. / В.Р. Кучеренко, Я.П. Квач, 

Н.В. Сментина та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с. 

17. Пілецька Л.С. Психологія бізнесу: довідково-методичний посіб. /                 

Л.С. Пілецька - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2007. - 150с. 

18. Райз Е. Стартап без помилок. Посібник зі створення успішного бізнесу з 

нуля. / Ерік Райз. - К.: Віват, 2016. - 368 с. 

19. Режим доступу: www.kmu.gov.ua (дата звернення 18.08.2020). - Назва з 

екрана. 

20. Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua (дата звернення 18.08.2020). -    

Назва з екрана. 

21. Режим доступу: www.bizpro.org.ua (дата звернення 18.08.2020). - Назва з 

екрана. 

22. Режим доступу: www.minfin.gov.ua (дата звернення 18.08.2020). - Назва з 

екрана. 

23. Режим доступу: www.riskmanagement.com.ua (дата звернення 

18.08.2020). - Назва з екрана. 

24. Фінанси малого бізнесу: навч. посіб. / А.А. Фастовець, І.В. Фисун. - К.: 

Кондор, 2013. - 302 с. 

25. Шпак Н. О. Економічна стабільність суб’єктів господарювання в умовах 

хаотичного розвитку національної економіки України : навч. посіб. / Н.О. Шпак,    

О.В. Пирог. - К.: Ліра-К, 2015. - 288 с. 

  

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.bizpro.org.ua/
http://www.riskmanagement.com.ua/
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 
 

Оцінка ефективності малого бізнесу 

 

вид дисципліни, шифр за ОП обов’язкова, ПП 16 

семестр 6 

кількість кредитів ЄКТС 4 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен 

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

освітня програма  Економіка та організація бізнесу 

форма навчання денна 

 

 

 

Завідувач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування________________ 
яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


