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1. Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань і практичних навичок у сфері підприємництва, розуміння 

концептуальних завдань функціонування підприємств різних типів в сучасних 

умовах, набуття вмінь та навичок здійснення підприємницької діяльності, а 

також набуття практичних навичок у галузі аналізу та ідентифікації ризиків 

підприємства, їх оцінки та мінімізації. 

2. Завдання: вивчення основних меж і ознак підприємницької діяльності, 

сутності та правового статусу підприємця; у ознайомленні з механізмом 

заснування власної справи; ознайомлені з механізмом державного регулювання 

та правового забезпечення підприємництва; вивчення методичного 

інструментарію здійснення підприємницької діяльності; набуття навичок 

оцінки ефективності підприємницької діяльності, ідентифікації економічних 

ризиків діяльності господарюючих суб’єктів, застосовування методів оцінки і 

аналізу результативності підприємницької діяльності. 

3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

знання і розуміння: 

змісту основних проблем підприємницької діяльності;  

концепції ринкової системи господарювання, механізм функціонування 

ринку;  

методів організації підприємницької та управлінської діяльності;  

методики оцінки ефективності діяльності підприємства – підприємницького 

бізнесу 

застосування знань і розумінь: 

оцінювати результативність підприємницької діяльності підприємства в 

умовах ринку;  

складати документацію при організації підприємства;  

виділяти слабкі та сильні сторони підприємницької та управлінської 

діяльності;  

розробляти заходи, приймати рішення та готувати проект наказу 

(розпорядження) щодо підвищення ефективності підприємницької 

діяльності 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Виникнення, розвиток та сутність підприємництва 

Тема 2. Правові засади здійснення підприємницької діяльності в Україні 

Тема 3. Види підприємницької діяльності 



Тема 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності 

Тема 5. Процес здійснення підприємницької діяльності 

Тема 6. Основи процесу розробки плану побудови бізнесу 

Тема 7. Оцінювання ефективності підприємницької діяльності 

Тема 8. Сутність, зміст і види підприємницьких ризиків 

Тема 9. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських 

рішень 

Тема 10. Оцінка підприємницьких ризиків 

Тема 11. Система управління підприємницьким ризиком 

Тема 12. Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових ризиків  

Тема 13. Основи профілактики ризиків: диверсифікація та лімітування 

Тема 14. Ризики, пов'язані з вкладенням капіталу (інвестиційні ризики) 

 

5. Викладацький склад: 

Хаврова К.С., доцент кафедри економіки та бізнесу, д.е.н., доцент. 


