
 

Дисципліна Оцінка ефективності малого бізнесу та підприємницькі ризики  

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Оцінка ефективності 

малого бізнесу та підприємницькі ризики» значно підвищиться, 

якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких 

дисциплін як: «Основи економіки», «Математика», «Інформаційні 

технології» 

Що буде вивчатися 

 

Економічні особливості функціонування та розвитку малого бізнесу. 

Державна підтримка та регулювання підприємницької діяльності. 

Фінансово-кредитна та податкова база функціонування і розвитку 

малих підприємств. Економічне середовище діяльності малого 

бізнесу. Мотивація, організація та оплата праці на малому 

підприємстві. Капітал малого підприємства. 

Інвестиційноінноваційна активність малого підприємства. Оцінка 

ефективності функціонування малого бізнесу. Доходи та витрати 

малого підприємства. Функціонування фірм в умовах 

невизначеності та ризику. Ризик та його різновиди. Класифікація 

ризиків. Статистичний метод, метод аналізу доцільності витрат. 

Метод експертних оцінок. Характеристика експертних процедур. 

Методи кількісної оцінки ступеня ризику: аналітичний метод; метод 

використання аналогів. Комплексна оцінка ризиків. Характеристика 

виробничих, маркетингових та фінансових ризиків. Методи 

управління економічними ризиками. Особливості управління 

фінансовими ризиками. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які включають формування системних знань 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.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і 

біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та 

синтезу в професійних цілях. 

2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та 

вирішення завдань за різних практичних ситуацій в 

підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

3. Демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

4. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері 

підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 

використання на практиці. 

5. Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

6. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності. 

7. Оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 
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торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних 

методів. 

8. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і 

застосовувати його на практиці. 

9. Знати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності. 

10. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури 

ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і 

біржових структур з урахуванням ризиків. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних 

ситуаціях. 

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

СК 1. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, 

інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, 

функціонування підприємницьких, торговельних і біржових 

структур. 

СК 2. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів 

ринкових відносин. 

СК 3. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

СК 4. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і 

послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 5. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог 

нормативно-правових документів у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності. 

СК 6. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з 

організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових 

структур. 

СК 7. Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

СК 8. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності 

підприємницьких, торговельних і біржових структур. 

Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

практики з урахуванням ризиків. 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні  

Семестровий 

контроль 

Іспит 

 



 


