
Повна назва: Розвиток підприємництва в Україні 

Статус: Вибіркова 

Мета:розкриття сутності, мети та завдань політики держави щодо розвитку 

підприємництва в Україні. Вивчення теоретичних та практичних аспектів підприємництва, 

реалізації інструментарію економічної політики, а також теоретичних основ формування 

та реалізації державної політики розвитку підприємництва в Україні, забезпечення 

студентів економічними знаннями, що сприяють комплексному розумінню процесів, що 

відбуваються в Україні, що впливають на діяльність вітчизняних підприємств, задля 

підготовки професіоналів сфери державного управління.  

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал, наводяться 

практичні приклади; заняття проводяться з використанням технічних та програмних 

засобів; додатково до лекційного матеріалу, викладеного під час лекційного заняття 

студентам надсилається розширений варіант лекцій (електронний, складений викладачем 

на основі відповідних рекомендованих джерел) до кожної з тем відповідно до даної 

програми та структури даної дисципліни, годин, передбачених на її вивчення, у форматі 

Word*doc на електронні адреси кожної групи. 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

питань з розвитку підприємництва в Україні та їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять..  
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1 Тема 1. Теоретичні 

основи 

підприємництва 

      10 2 2   6 

2 Тема 2. 

Організаційно-

правові форми 

підприємництва в 

світі та в Україні  

      7 1 2   4 

3 Тема 3. Види та 

сферипідприємницьк

оїдіяльності 

      4 - -   4 

4 Тема 4.    Державна 

підтримка малого 

бізнесу 

      10 - -   10 



5 Тема 5.   Формування 

та реалізація 

державної політики 

розвитку 

підприємництва в 

Україні 

      15 1 2   12 

6 Тема 6.    

Нормативно-правове 

забезпечення 

розвитку 

підприємництва 

      10 - -   10 

7 Тема 7. Державне 

регулювання 

розвитку 

підприємництва  

      10     10 

7 Усього годин  
      66 4 6   56 

8 ІНДЗ 
      6  - - - 6 

9 Усього годин 
      72 4 6   62 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати:  

-  сутність і функції підприємництва, економічні основи підприємництва, об'єктивні 

засади підприємництва, види та сфери підприємницької діяльності, організаційно-правові 

форми підприємницької діяльності, стан розвитку підприємництва в Україні,  державну 

систему забезпечення  розвитку та підтримки підприємництва; 

сутність, мету та завдання політики держави щодо розвитку підприємництва в 

Україні; 

- теоретичні та практичні аспекти підприємництва; 

- нормативно-правову базу у сфері підприємницької діяльності; 

- теоретичні основи формування та реалізації державної політики розвитку 

підприємництва в Україні; 

- функціональну роль держави в управлінні розвитком підприємств; 

- особливості державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. 

вміти: 
- розуміти співвідношення понять «управління», «менеджмент», «керівництво»; 

- розробляти рекомендації щодо розв’язання основних проблем підприємницької 

діяльності; 

- розробляти рекомендації щодо розвитку підприємництва в Україні; 

- аналізувати стан та потенціал розвитку підприємства; 

- аналізувати цілі, задачі і практику організації бізнесу; 

- аналізувати стан розвитку підприємництва в Україні та визначати шляхи 

оптимізації державної політики розвитку підприємництва в Україні, тощо. 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 72 години / 2,4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:виконання індивідуальних завдань/написання 

рефератів;виконання контрольних робіт;усні відповіді на семінарських заняттях;залік. 



Протягом триместру здійснюється поточний та підсумковий контроль.Поточний 

контроль здійснюється під час захисту індивідуальних завдань/рефератів, перевірки 

контрольних робіт, надання відповідей біля дошки. Підсумковий контрольз дисципліни 

«Розвиток підприємництва в Україні» проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді заліку, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу. 

Оцінювання:  

Форма контролю  Максимальна оцінка 

одиниці контролю 

Кількість 

заходів  

Сума 

балів 

Опитування на сем. заняттях 10 3 30 

Написання реферату 10 1 10 

Виконання контрольної роботи 30 1 30 

Загальна кількість балів   70 

Залік   30 

Всього    100 

 

 

Викладач: 

Стоян Олександра Юріївна, доктор наук з державного управління,  в. о. доцента 

кафедри менеджменту та адміністрування ІДУ ЧНУ ім. Петра Могили. Кількість виданих 

наукових праць – 60, серед яких 4 – монографії, з яких 1– одноосібна та 3 англомовні 

зарубіжні колективні монографії. У 2010 році захищено дисертацію зі спеціальності 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на 

тему «Формування інвестиційної стратегії розвитку підприємств переробних галузей 

АПК» та здобуто науковий ступінь кандидата економічних наук.  

У 2015 році захищено докторську дисертацію за спеціальності 25.00.02 – 

«Механізми державного управління» на тему «Розвиток механізмів державного 

регулювання сфери відновлювальної енергетики в Україні» та здобуто науковий ступінь 

доктора наук з державного управління. 

Сфера наукових інтересів – механізми державного регулювання, публічне 

управління та адміністрування, місцеве самоврядування, економіка та врядування,  сталий 

розвиток, регіональний розвиток, державно-приватне партнерство, енергоефективність, 

відновлювальна енергетика, екологічний менеджмент, у т.ч. світовий досвід і досвід ЄС та 

Енергетичного Співтовариства. 


