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вання системи технологічного підприємництва в Україні; дослідженню детермінант і імпе-
ративів розвитку ринку інноваційних товарів і технологій. 
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

Дисципліна спрямована на вивчення концептуальної, теоретичної та методологічної баз економіки підп-
риємницької діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки України з урахуванням глобальних та 
інноваційних чинників на засадах інституціонального, інформаційного і стимулюючого забезпечення, ме-
тодів та моделей оцінювання  

Мета та за-
вдання 

Мета – оволодіти знаннями теоретичного та методологічного характеру з питань планування, оціню-
вання та стимулювання підприємницької діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях національної еконо-
міки України з урахуванням інноваційної складової; сформувати у здобувачів вищої освіти ступеня док-
тора філософії навички постановки наукових завдань як на теоретичному, так і на емпіричному рівнях, а 
також вміння застосовувати набуті знання в подальшій дослідницькій діяльності. 
Завдання - теоретична підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти, оволодіння сучасними тео-
ретичними, методологічними, прикладними проблемами, які стосуються бізнес-процесів і явищ в сфері 
підприємницької діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки України з урахуванням глобальних 
та інноваційних чинників; освоєння сучасних методів, нових знань у галузі підприємництва для вирішення 
актуальних практичних задач щодо планування ділового розвитку суб’єктів підприємництва з метою за-
безпечення його стійкого функціонування, створення та розвитку системи технологічного підприємниц-
тва. 

Формат 
Лекції, мультимедійні лекції, практичні заняття, робота в Інтернет - мережі, тестові завдання. Підсу-
мковий контроль – залік. 

Результати  
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
знати: 
– сучасну концептуальну, теоретичну та методологічну базу щодо проблем економіки підприємницької 
діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки України; 
– інституціональне забезпечення підприємницької діяльності; 
уміти: 
 – ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері підп-
риємницької діяльності; 
– виявляти закономірності, висувати та перевіряти  гіпотези щодо розвитку підприємництва; 



 

– проводити діагностику детермінант підприємницької діяльності та прогнозувати стан бізнес-
середовища із застосуванням сучасних методів і моделей обробки інформації, математичного моделю-
вання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності: 
інтегральна компетентність - здатність розв’язувати комплексні проблемні питання дослідницької 
діяльності у сфері економіки підприємницької діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних 
та створення нових цілісних знань та/або професійної практики; 
загальні компетентності - здатність ефективно використовувати сучасну методологію економіки під-
приємницької діяльності та новітні методи наукових досліджень щодо діагностики детермінант та ім-
перативів підприємницької діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях економіки України з урахуванням 
глобальних та інноваційних чинників; 
спеціальні компетентності -- здатність використовувати системні знання сучасних інформаційних 
технологій та економіко-математичних методів і моделей щодо прогнозування та управління розвитком 
підприємств та підприємницької діяльності 

Обсяг 
Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 58 
год. 

Вимоги ви-
кладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики по-
ведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та додатковою літературою, з 
літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідува-
ність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий конт-
роль не проводиться. 

 

 

 

 

 

 



 

Лекційний матеріал 

Лекція 1 Теоретичні засади розвитку підприємництва   

Лекція 2 Інформаційно-аналітична база управління підприємницькою діяльністю 

Лекція 3 Методи та моделі виміру та оцінки розвитку малого та середнього бізнесу 

Лекція 4 Теоретичні основи побудови механізму розвитку фірми як суб’єкту підприємницької діяльності 

Лекція 5 Складові механізму ділового розвитку фірми 

Лекція 6 Ділова активність фірми в системі ринкового господарювання 

Лекція 7 Забезпечення стійкого функціонування фірми у ринковій економіці 

Лекція 8 Інформаційно-аналітичне забезпечення рівня ділової активності фірми 

 Практичний матеріал 

Практичне заняття 1 Підприємницька діяльність: сутність, види, організаційно-правові форми. 

Практичне заняття 2 Закордонний досвід забезпечення розвитку суб’єктів підприємницької діяльності 

Практичне заняття 3 Оцінка розвитку малого та середнього бізнесу на базі системи індикаторів 

Практичне заняття 4 Стимулювання розвитку підприємництва в Україні  

Практичне заняття 5 Діагностування стійкості функціонування підприємств малого та середнього бізнесу 

Практичне заняття 6 Методологія процесного управління 

Практичне заняття 7 Управління проектами 

Практичне заняття 8 Методологія дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва 

 



 

Самостійна робота 
Основні питання Додаткові питання 

1. Концепція формування системи індикаторів оцінки розвит-
ку малого та середнього бізнесу.  
2. Моделі оцінки впливу факторів зовнішнього та внутрішньо-
го середовища на розвиток суб’єктів підприємницької діяльно-
сті. 
3. Напрями удосконалення механізму сприяння розвитку під-
приємництва. 
4. Ефективність податкової політики для розвитку малого та 
середнього бізнесу. 
5. Методологічні підходи щодо формування регіональних 
стратегій розвитку малого та середнього бізнесу. 
6. Фірма як соціо-економічна система діяльності. 
7. Організаційні моделі системних утворень. 
8. Процеси розвитку в господарсько-фінансовій діяльності фі-
рми. 
9. Концепція синтезу механізмів ділового розвитку фірми. 
10. Методичні основи оцінки рівня ділової активності фірми. 
11. Фінансово-виробничі ресурси фірми. 
12. Критерії моделі оцінки стійкого функціонування фірми. 
13. Механізм забезпечення результативної діяльності фірми. 
14. Методологічні аспекти аналізу рівня ділового розвитку фі-
рми. 
15. Процесний підхід до управління фірмою. 
16. Управління якістю. 
17. Організаційні механізми управління проектами. 
18. Методика оцінки інноваційного потенціалу технологічного 
підприємництва за допомогою інтегральних індексів. 
 

1. Підприємництво в Україні проблеми розвитку. 
2. Методи оцінки розвитку малого та середнього біз-

несу. 
3. Кореляційно-регресійний метод аналізу при оці-

нюванні впливу ресурсоутворюючих факторів на 
обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) 
суб’єкту підприємницької діяльності. 

4. Рушійні сили розвитку фірми. 
5. Бізнес-організації: сутність, компоненти, принци-

пи. 
6. Ділова активність фірми: сутність, вимоги, крите-

рії. 
7. Обгрунтування необхідності стійкого функціону-

вання фірми у ринковій економіці. 
8. Система оцінки рівнів ділової активності фірми. 
9. Бізнес-процес: типи, схеми, паспорт. 
10.  Безперервне удосконалення бізнес-процесу. 
11.  Проект: визначення, класифікація, термінологія. 
12.  Інструменти управління проектами. 
13.  Система технологічного підприємництва: поня-

тійно-категоріальний апарат, принципи, критерії 
елементи системи. 

14.  Діагностика інноваційного кадрового та економі-
ко-екологічного потенціалу технологічного підп-
риємництва: регіональний аспект 

15. Міжнародні особливості інноваційної політики в 
контексті становлення системи технологічного 
підприємництва в Україні 
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Перелік запитань для підготовки до заліку 
 

 1. Дайте визначення категорії «Організація» як системи діяльності. 
  2. В яких значеннях доцільно використовувати до соціальних об’єктів термін «Організація»? (Дайте визначення кожному з 

них) 
  3. З яким поняттям кібернетики тісно пов’язано використання поняття соціальної організації? (Назвіть і поясніть чому саме) 
  4. Поясніть чому підприємство може виступати в якості соціо-економічної  системи діяльності. 
  5. Дайте визначення соціо-економічної системи діяльності. 



 

  6. Розкрийте сутність організації з трьох сторін, використовуючи при цьому системний підхід. 
  7. Вкажіть умови, які обмежують планування ділового розвитку фірми, та обґрунтуйте свою відповідь. 
  8. Розкрийте сутність такої організаційної моделі як «Організація – це трудовий процес». 
  9. Скільки і які компоненти містить у собі соціо-економічні системи? (Розкрийте сутність кожної з них) (15 бал). 

10. Чим може бути представлена природна та штучна компоненти на промисловому підприємстві?  
11. Що собою уявляє техніко-технологічна підсистема на підприємстві? 
12. Що собою уявляє канал розповсюдження продукту? 
13. За допомогою чого забезпечується цілісність соціо-економічної системи діяльності? 
14. Дайте визначення поняттю «Підприємство» відповідно до вимог курсу «Планування ділового розвитку фірми». 
15. Дайте визначення поняттю «Розвиток». 
16. На скількох і яких постулатах базується сучасне використання поняття «Розвиток»?  
17. Дайте визначення поняттю «Процес». 
18. Скільки і які базові складові будь-якого процесу за роллю можна виділити? 
19. Дайте визначення поняттю «Потенціал в організації як соціо-економічній системі діяльності». 
20. Що є рушійною силою процесу розвитку на підприємстві і за яких умов воно відбувається? (10 бал.) 
21. Дайте визначення терміну «Управління» у рамках соціо-економічної системи діяльності. 
22. Розкрийте сутність японського підходу щодо активізації творчого потенціалу керівника та його підлеглого в процесі їх 
сумісної діяльності . 
23. Чим відрізняються бізнес-організації від інших утворювань такого роду? 
24. Скільки і які функціональні компоненти розглядають у рамках японського підходу до бізнес-організації? (Розкрий сут-
ність кожної з них)  
25. На чому базується концепція реінжинірингу бізнес-процесів? 
26. Скільки підходів виділяють в діяльності підприємства під час реорганізації та розкрийте сутність кожного з них?  
27. На які стадії розподіляють інтерактивні підприємства весь процес планування своєї діяльності (розкрийте сутність кож-
ної з них)? Що є основною задачею діяльності функціонування? 
28. Чим може бути представлена ефективність діяльності функціонування? 
29. Що ви розумієте під діяльністю удосконалення? 
30. Скільки видів планів необхідно задіяти, щоб здійснити діяльність розвитку бізнес-процесу? (Розкрийте сутність кожного 
з них) . 
31. Що є основним інструментом для оцінки та планування ефективності використання ресурсів підприємства в умовах не-



 

визначеності? 
32. Яким вимогам повинно відповідати поняття «Ділова активність»?  
33. Що собою представляє оцінка ділової активності підприємства? 
34. Дайте визначення поняттю «Ефективність». 
35. Дайте визначення поняттю «Економічна ефективність». 
36. Чим визначається результат діяльності галузі? 
37. Чим визначається результативність управління? 
38. Яке з двох понять більш широке «Ефективність» чи «Результативність»? (Поясніть чому) 
39. Надайте структуру фінансово-виробничих ресурсів підприємства  та охарактеризуйте кожну складову. 
40. Вкажіть джерела формування фінансових  ресурсів. 
41. Що собою уявляють економічні ресурси? 
42. Надайте склад виробничих ресурсів. 
43. Дайте визначення таким поняттям, як: «Ресурси», «Ресурси виробництва», «Фактори виробництва». 
44. Чим відрізняються основні засобі від матеріальних ресурсів? (10 бал.) 
45. Дайте визначення категорії «Трудові ресурси» 
46. Дайте визначення категорії «Стабільність». 
47. В якому випадку доцільно вживати категорію Сталість», а в якому – «Стійкість»?  
48. Розкрийте сутність поняття «Економічна стійкість» з позиції математичної теорії стійкості. 
49. Розкрийте сутність поняття «Економічна стійкість» з позиції максимізації прибутку. 
50. Розкрийте сутність поняття «Економічна стійкість» з позиції відтворюючого підходу до суб’єктів підприємницької дія-
льності. 
51. Розкрийте сутність поняття «Економічна стійкість» з позиції ресурсного забезпечення та менеджменту. 
52. Розкрийте сутність поняття «Економічна стійкість» з позиції стратегічного та оперативного управління. 
53. Розкрийте сутність поняття «Економічна стійкість» з позиції поставленої мети. 
54. Перерахуйте фази діяльності підприємства та розкрийте сутність кожної з них .  
55. Дайте визначення поняттю «Стійкість функціонування підприємства». 
56. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як вплив факторів макро- та мікросе-
редовища?  
57. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як характер взаємовідносин? 
58. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як загальна оцінка. 



 

59. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як характер збалансування? 
60. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як структура? 
61. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як рівномірність розвитку підприєм-
ства? 
62. Які види виділяють відносно економічної стійкості підприємства за такою ознакою як адекватність розвитку підприємс-
тва економічному середовищу? 
63. Що Ви розумієте під метою першого та другого рівня системи управління процесом забезпечення стійкого функціону-
вання фірми?  
64. Принципи та вимоги щодо індикаторів забезпечення стійкого функціонування підприємства. 
65. Що Ви розумієте під терміном «Рівень стійкості функціонування»? 
66. Скільки підсистем і які запропонував Д.С. Синк щодо інтегральної оцінки результативності праці?  
67. Охарактеризуйте підсистему «Дієвість» системи індикаторів результативності праці?  
68. Охарактеризуйте підсистему «Економічність організації» системи індикаторів результативності праці?  
69. Охарактеризуйте підсистему «Якість продукції та праці» системи індикаторів результативності праці? 
70. Охарактеризуйте підсистему «Прибутковість господарської діяльності» системи індикаторів результативності праці? 
71. Охарактеризуйте підсистему «Якість трудового життя» системи індикаторів результативності праці? 
72. Охарактеризуйте підсистему «Впровадження нововведень» системи індикаторів результативності праці? 
73. Розкрийте основні компоненти внутрішньої стійкості функціонування підприємства.  
74. Скільки блоків нараховує механізм забезпечення результативної діяльності фірми? Охарактеризуйте кожен з них. 
75. Скільки і які групи виділяють за ступенем впливу факторів  на зміну існуючих тенденцій в оцінці рівня ділової активно-
сті фірми? 
76. За якими показниками доцільно здійснювати оцінку та аналіз темпів зростання основних показників і дослідження їх 
взаємозв’язку та виконання плану (прогнозу)? 
77. Надайте приклади ідеальних співвідношень між темпами зростання показників діяльності фірми, які свідчать про доста-
тній рівень ділової активності фірми. 
78. На яких принципах побудовано систему оцінки ділової активності фірми? Розкрийте сутність кожного з них. 
79. Скільки і які етапи включає в себе оцінка рівня ділової активності фірми? 
80. За якими напрямками доцільно проводити оцінку рівня ділової активності фірми? 
81. Розкрийте основні компоненти внутрішньої стійкості функціонування фірми.  
82. Надайте систему показників за основними компонентами внутрішньої стійкості функціонування фірми. 



 

83. Який показник характеризує швидку готовність фірми виконувати короткострокові зобов’язання та здійснювати не пе-
редбачувані витрати? 
84. Що показує коефіцієнт оборотності запасів? 
85. Про що свідчить негативна тенденція коефіцієнту оборотності запасів? 
86. Якщо період обороту товарних запасів дорівнює 130 днів, про що це свідчить? 
87. Що показує коефіцієнт оборотності по розрахункам? 
88. За яких умов фірма більш швидко буде отримувати оплату по розрахункам? 
89. Що показує коефіцієнт абсолютної ліквідності? 
90. Яка нижня нормативна межа коефіцієнту абсолютної ліквідності? 
91. Що характеризує коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості? 
92. Що показує коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості? 
93. Якщо чиста виручка від реалізації перевищують середньорічну суму дебіторської заборгованості, про що це свідчить? 
94. Що показує термін погашення дебіторської заборгованості? 
95. Про що свідчить зниження рівня терміну погашення  
96. Якщо коефіцієнт оборотності запасів дорівнює 3, через скільки днів у середньому необхідно здійснювати поповнення 
запасів для забезпечення поточного рівня продажу? 
97.  Яку залежність можливо спостерігати між коефіцієнтом оборотності запасів і терміном (строком) обороту товарних за-
пасів?    
98. Яку залежність можливо спостерігати між коефіцієнтом оборотності дебіторської заборгованості і терміном (строком) 
погашення дебіторської заборгованості? 
99.  Яку залежність можливо спостерігати між коефіцієнтом оборотності кредиторської заборгованості і терміном (строком) 
погашення кредиторської заборгованості? 
100. Як інакше називають коефіцієнт поточної ліквідності? 
101. Який показник дає загальну оцінку ліквідності активів? 
102. Якщо термін погашення кредиторської заборгованості перевищує над дебіторською, про що це свідчить? 
103. Якщо термін погашення дебіторської заборгованості перевищує над кредиторської, про що це свідчить? 
104. Які із нижче наведених показників розраховують при аналізі довгострокової платоспроможності фірми? 
105. Як інакше називають коефіцієнт концентрації власного капіталу? 
106. Що визначає коефіцієнт концентрації власного капіталу? 
107. Що характеризує коефіцієнт концентрації власного капіталу? 



 

108. Якщо коефіцієнт концентрації власного капіталу дорівнює 40%, про що це свідчить? 
109. Якщо коефіцієнт концентрації власного капіталу дорівнює 85%, про що це свідчить? 
110. Якщо коефіцієнт концентрації власного капіталу дорівнює 50%, про що це свідчить? 
111. Якщо коефіцієнт концентрації власного капіталу дорівнює 100%, про що це свідчить? 
112. Якою повинна бути мінімально питома вага власного капіталу у загальній сумі його фінансових ресурсів відповідно до 
Методик № 81 та № 113, щоб вважати фірму фінансово стійкою? 
114. Що характеризує коефіцієнт концентрації позикового капіталу? 
115. Зростання коефіцієнту концентрації позикового капіталу у динаміці що означає? 
116. Що характеризує коефіцієнт акціонерного капіталу в активах? 
117. Що показує коефіцієнт акціонерного капіталу в активах? 
118. Скільки і які рівні ділової активності фірми доцільно виділяти в умовах нестабільної економіки? Надайте характерис-
тику кожному з них. 
119. За яких умов ділової активності фірми можливо вважати ситуацію «нормальною»?  
120. За яких умов ділової активності фірми можливо вважати ситуацію «проблемною»?  
121. За яких умов ділової активності фірми можливо вважати ситуацію «кризовою»?  
122. Які основні аспекти підвищення і стабілізації рівня ділової активності фірми та її переходу з однієї виробничо-
господарської ситуації в іншу рекомендують виділяти? 
123. Які складові містить система формування стратегії управлення діловою активністю фірми? 
124. Охарактеризуйте основні функції блоку управління рівнем ділової активності фірми. 
125. Позитивна тенденція розвитку фірми які характеристики повинна мати? 

10. 126. Що є характерним при нестійкій тенденції функціонування фірми? Опишіть основні характеристики і властивості 
бізнес-процесу. 
127. Надайте класифікацію бізнес-процесів за різними ознаками. 
128. Чим відрізняються лінійно-штабна і матрична організаційні структури? 
129. Як формується проектна команда? 
130. Перерахуйте основні компоненти узагальненої моделі бізнес-процесу. 
131. Чим відрізняються методи функціонального та об'єктно-орієнтованого моделювання бізнес-процесу? 
132. Що таке функціональна модель бізнес-процесу? 
133. Які конструктивні елементи використовуються для побудови функціональної моделі? 
134. Як трактується і представляється управління виконанням функцій? 



 

135. Як представляються виконавці бізнес-процесів? 
136. У чому сутність об'єктно-орієнтованого підходу до моделювання бізнес-процесів? 
137. Перерахуйте етапи управління процесами. 
138. Чим етап «Моніторинг» відрізняється від етапу «Вимірювання»? 
139. Виділіть особливості етапу «Поліпшення процесу». 
140. Чим відрізняється постійне поліпшення якості від відпрацювання нового вироби на якість? 
141. Опишіть послідовність етапів постійного поліпшення якості. 
142. Визначте, який персонал підприємства більше за інших зацікавлений в постійному поліпшенні якості. 
143. Покажіть головні фактори, які впливають на зміну якості процесів на виробництві. 
144. Перерахуйте різні точки зору на уявлення про процес. 
145. Поясніть поняття «ідентифікація» процесів. 
146. Сформулюйте основні ознаки проектної діяльності. 
147. Охарактеризуйте основні фази життєвого циклу проекту. 
148. Опишіть основні типи процесів, що відбуваються в системі управління проектами. 
149. Перерахуйте основні об'єкти управління проектами. 
150. Які важливі специфічні характеристики притаманні будь-яким проектом? 
151. Чим відрізняється проектне управління від традиційного менеджменту? Чому традиційний менеджмент можна назвати 
«Рутинним управлінням», а управління проектами - ні? 
152. Перерахуйте принципи, якими необхідно керуватися при розробці методів і стандартів управління проектами. 
153. Перерахуйте ключові міжнародні стандарти управління проектами.  
154. Чому до управління проектами застосуємо системний підхід, а сам проект можна розглядати як складну систему? 
155. У чому полягає важливість правильної постановки цілей проекту? Яким критеріям ці цілі повинні відповідати? 
156. Перерахуйте зовнішні фактори, що впливають на проект. 
157. Перерахуйте функції, які виконують учасники проекту на різних стадіях його життєвого циклу. Як змінюються функції 
в залежності від фази проекту? 
158. Поясніть, чому важливо домагатися узгодження інтересів всіх учасників проекту. 
159. Виходячи з яких критеріїв можна виділяти фази життєвого циклу проекту? 
160. Які переваги мають різні типи організаційних структур, в рамках яких може бути реалізований проект? 
161. Назвіть чинники, які, на вашу думку, викликають появу проектів. 
162. Поясніть, як співвідносяться між собою управління проектами і управління змінами? 



 

163. Поясніть суть проектного підходу до організації бізнесу. 
164. Навіщо потрібно здійснювати декомпозицію проекту? На яких принципах вона здійснюється? 
165. На основі яких критеріїв проводиться розбиття проекту на завдання і пакети робіт? 
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Сума балів за всі види навчаль-
ної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS 

Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвід-
ношенням: 

 Відвідування лекцій - 20% семестрової 
оцінки; 

 Практична робота - 40% семестрової 
оцінки; 

 Самостійна робота -  40% семестрової 
оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Етичного Кодексу ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзич-
ливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 


