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Трансформаційні процеси в економіці України суттєво впливають на 

діяльність усіх господарюючих суб’єктів, на їх економічне, інформаційне та 

правове середовище. За таких умов нестабільність зовнішніх факторів 

діяльності і низька адаптивна здатність підприємств до будь-яких ринкових 

перетворень створюють загрози їх подальшому розвитку. Тому бізнес-процеси 

на підприємствах зазнають значних змін, які передусім пов’язані зі 

збереженням або відтворенням їх конкурентоспроможності. Орієнтація на 

певний конкурентний статус спонукає підприємство до ефективного 

використання всіх наявних ресурсів, здібностей персоналу, інформаційних, 

фінансових та інноваційних можливостей. В цьому аспекті ефективність 

системи управління набуває вагомого значення в контексті підтримання 

конкурентоспроможності та подальшого ефективного розвитку підприємства. 

Дисципліна «Управління ефективністю розвитку підприємництва» є 

необхідною дисципліною для фахівців у галузі управління та адміністрування, 

оскільки охоплює основні розділи організації та ефективності господарювання 

на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва, дає необхідну 

сукупність теоретичних і практичних знань з управління ринковою економікою 

на сучасному етапі її розвитку в Україні. 

Управління ефективністю розвитку підприємництва досліджує вплив 

чинників виробництва на результати ефективності підприємницької діяльності, 

а також комплекс відносин із приводу формування і використання ресурсів і 

результатів діяльності підприємництва. 

Окрім загальноекономічних тенденцій та процесів об’єктивною 

необхідністю дослідження ефективності управління розвитком також 

залишається майже повна відсутність комплексних наукових розробок, 

спрямованих на вирішення проблем управління розвитком, що не дозволяє 

вирішувати проблемні питання на базі накопиченого досвіду, сучасного стану і 

стратегічних цілей діяльності суб’єктів господарювання. 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи 

професійних компетентностей щодо використання основних методів організації 

ефективного розвитку підприємництва для вирішення конкретних економічних 

завдань основної в межах ланки суспільного виробництва – підприємництва на 

сучасному етапі розвитку економіки. 

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання: 

опанування нормативно-правової бази щодо створення бізнесу різних 

організаційно-правових форм; 

вивчення господарських процесів, які відбуваються у виробничо – 



комерційних системах підприємництва; 

визначення параметрів здійснення виробничого процесу та основ 

управління підприємництвом; 

визначення ресурсів, які використовує сучасний бізнес у процесі 

господарювання, та проведення оцінки ефективності їх використання; 

опанування методики визначення доходів, витрат, фінансових результатів 

та ефективності функціонування підприємництва в цілому; 

 засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємництвом. 

Об'єктом навчальної дисципліни виступає розвиток підприємництва як 

відкрита ринкова система. 

Предметом навчальної дисципліни є економічні процеси та пов’язані з 

ними впливи на ефективність розвитку підприємництва. 

 У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

лекційних занять та виконання практичних завдань. Найбільш складні питання 

винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике 

значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота 

студентів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

систему факторів, що впливають на ефективність функціонування 

підприємництва; закономірності здійснення ефективного управління 

підприємництвом; особливості реалізації економічних відносин і 

підприємництві; методи врахування, оцінки витрат та результатів діяльності 

підприємництва; напрями та фактори підвищення ефективності розвитку 

підприємництва. 

Отже, дотриимання всіх вимог які зазначені в даній роботі призведуть до 

підвищення рівня викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та 

європейської інтеграції України. 
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