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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Кількість кредитів – 3
Загальна кількість годин –
90

Тижневих годин:
аудиторних – 2
самостійної роботи – 3,625

Галузь знань,
спеціальність,
освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань:
07 «Управління та
адміністрування»
Спеціальність:
076
«Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність»
Освітньокваліфікаційний
рівень:
доктор філософії

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить – 1,81.

Характеристика навчальної
дисципліни

Денна форма навчання
Нормативна
Рік підготовки – третій
Семестр – 6
Лекції – 32 год
Самостійна робота – 58 год
Вид контролю – іспит

занять

до самостійної

і

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні
тенденції в підприємництві» є формування комплексу знань про сучасні
тенденції в підприємництві, головні напрями розвитку підприємницької
діяльності в Україні та світі. Особлива увага при вивченні курсу «Сучасні
тенденції в підприємництві» приділяється особливостям розвитку
підприємництва в умовах глобалізації і воєнної агресії РФ проти України,
розвитку малого інноваційного підприємництва, особливо у ВПК.
Предметом курсу: відносини між різними суб’єктами підприємницької
діяльності в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і
послуг; закони, які управляють діями підприємців та підприємницьких
структур у процесі вибору щодо обмежених ресурсів для виробництва, обміну,
розподілу та споживання, і закони, які управляють відносинами між різними
суб’єктами підприємницької діяльності та найманими працівниками в процесі
виробництва, обміну, розподілу та споживання товарів і послуг.
В результаті вивчення цього курсу аспірант повинен
знати:
- основні тенденції розвитку підприємництва в умовах сучасності;
- концептуальну роль підприємництва у розвитку економіки держав та
суспільства;
- основи глобалізації і підприємництва, їх взаємозв’язок і взаємозалежність;
- принципи сучасного підприємництва;
- особливості розвитку підприємництва в умовах глобалізації та воєнних
конфліктів;
- функції підприємництва в умовах глобалізації;
- організацію інноваційно-інвестиційного процесу на підприємстві;
- засади управління конкурентоспроможністю підприємства;
- розвиток конкурентоспроможності малого інноваційного підприємництва;
- розвиток підприємництва у високо розвинутих країнах;
вміти:
- застосовувати одержані знання на практиці;
- обґрунтувати об’єктивну необхідність та особливості розвитку підприємств
ВПК;
- бачити роль суб’єктів підприємництва та сучасні механізми їхньої взаємодії;
- напрацьовувати рекомендації для забезпечення ефективності підприємницької
діяльності в умовах глобалізації;
- виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення;
- використовувати знання з підприємництва для розробки методики викладання
фахових дисциплін;

- аналізувати практичні ситуації;
- знаходити підприємливі рішення в умовах змін.
Навчальний курс охоплює 3 кредити (90 год). Курс складається: для
денної форми навчання з 32 год. лекційних занять, 58 год самостійної роботи.
Тижневе навантаження аспіранта складає 2 год аудиторних занять та 3,625 год
самостійної роботи.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Тема 1. Тенденції розвитку підприємництва в умовах глобалізації
Підприємництво, філософсько-пізнавальні основи тенденцій його розвитку.
Підприємництво, його концептуальна роль у розвитку економіки держави та
суспільства. Глобалізація і підприємництво третього тисячолітті. Функції
підприємництва в умовах глобалізації.

Тема 2. Сучасні тенденції в українському підприємництві
Епістемологія підприємництва в Україні. Принципи сучасного підприємництва.
Підприємець, його роль в розвитку української економіки. Компетенції та
престижність професії підприємця.

Тема 3. Інституціональне середовище розвитку підприємництва
Сутність та характеристика базових інститутів економіки. Формування
інституціональних умов розвитку підприємництва. Інституціональне
регулювання підприємницького середовища в Україні. Обов’язковість
формування інституту конкурентного середовища.

Тема 4. Сучасні тенденції державного регулювання підприємництва
Суперечності державного регулювання підприємництва. Державно-приватне
партнерство. Венчурні підприємства, їх діяльність та регулювання. Роль
держави у розв’язанні проблем зовнішньоторговельної діяльності. Державне
регулювання обмеження монополізму і сприяння змагальності у сфері
господарювання.

Тема 5. Ліцензування та патентування підприємницької діяльності

Ліцензування господарської діяльності. Патентування підприємницької
діяльності. Види торгових патентів, придбання, користування та
відповідальність.
Міжнародна політика патентування. Особливості ліцензування в країнах ЄС.

Тема 6. Розвиток підприємництва і торгівлі в умовах війни з російським
окупантом.
Проблеми розвитку підприємництва в Україні. Зовнішні і внутрішні обмеження
розвитку підприємництва. Розвиток підприємництва ВПК як запорука
економічної і національної безпеки країни. Розвиток підприємств ВПК як
інноваційна складова економіки.

Тема 7. Фактори сприяння розвитку малого і середнього підприємництва
Підприємницьке середовище. Формування чесного конкурентного середовища,
його інституціональне забезпечення. Розвиток малого і середнього
підприємництва як ключовий чинник розкриття потенціалу громадян та
підняття економіки. Мотивація підприємницької діяльності.

Тема 8. Посилення конкурентоспроможності українського підприємництва
Конкурентоспроможна політика: сутність, зміст, чинники, функції та етапи
проведення. Передумови становлення та розвитку конкурентоспроможних
підприємницьких структур в сучасному глобальному просторі. Досвід
становлення конкурентного підприємницького середовища в економічно
розвинутих країнах.

Тема 9. Розвиток інноваційного підприємництва
Інноваційне підприємництво: сутність, значення, функції та основні напрями
його розвитку в Україні. Мале інноваційне підприємництво. Розвиток
інноваційного підприємництва як необхідна умова розкриття талантів та
економічного потенціалу суспільства і забезпечення конкурентоспроможної
економіки. Захист прав інтелектуальної власності.

Тема 10. Індустріальні парки. Технопарки.
Індустріальні парки – драйвери розвитку інноваційної діяльності регіонів
України. Проблеми та перспективи розвитку наукових парків. Технополіси
Західної Європи.

Тема 11. Кластеризація підприємництва та формування альянсів
Кластеризація: теорії, властивості та концепції. Принципи та нормативноправове забезпечення кластеризації. Вплив кластеризації на розвиток
конкурентного підприємництва. Альянси підприємств: сутність, принципи,
засади формування.

Тема 12. Міжнародне підприємництво
Визначення міжнародного підприємництва. Умови розвитку. Розвиток
підприємництва у високо розвинутих країнах в умовах глобалізації.
Інтернаціоналізація
як
магістральний
напрям
розвитку
сучасного
підприємництва. Транснаціональні корпорації, їх вплив на розвиток
українського підприємництва.

Тема 13.
Європейське співтовариство та перспективи українського
підприємництва у міжнародному просторі
Глобальні мегатенденції, які впливатимуть на підприємництво, на уряди і на
громадян. Можливості для українського підприємництва на ринках ЄС. Засади
квотування. Торгівля з ЄС. Забезпечення ефективності підприємницької
діяльності в сучасних екстремальних умовах. Посилення ролі підприємництва
на виконання ціле сталого розвитку тисячоліття (є 17 ЦСР).

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Тема
1.
Тенденції
розвитку
підприємництва в умовах глобалізації
Тема 2. Сучасні тенденції в
українському підприємництві
Тема 3. Інституціональне середовище
розвитку підприємництва
Тема 4. Сучасні тенденції державного
регулювання підприємництва
Тема 5. Ліцензування та патентування
підприємницької діяльності
Тема 6. Розвиток підприємництва і
торгівлі в умовах війни з російським
окупантом
Тема 7. Фактори сприяння розвитку
малого і середнього підприємництва
Тема 8. Посилення
конкурентоспроможності
українського підприємництва
Тема 9. Розвиток інноваційного
підприємництва
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альянсів
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Тема 13. Європейське співтовариство
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українського
підприємництва
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5. Теми практичних занять
(практичні заняття з викладання даної дисципліни не передбачено навчальним планом)

6. Методи навчання
Використовуються такі методи навчання:
а) словесні – лекція, пояснення, бесіда, дискусія;
б) наочні – ілюстрування лекційного матеріалу таблицями, схемами та
графіками;
в) практичні – виконання практичних робіт, що передбачає організацію
навчальної роботи для отримання нових знань, перевірки певних наукових

гіпотез на рівні досліджень, узагальнень та аналізу та формування вмінь і
навичок інтерпретації результатів досліджень різноманітних об’єктів.
7. Розподіл балів, що присвоюються аспірантам
Контроль знань здійснюється за результатами іспиту.
Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS
Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

Оцінка в балах
90–100
81–89
71–80
61–70
51–60

Оцінка за національною шкалою
Екзамен
5
відмінно
дуже добре
4
добре
задовільно
3
достатньо
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