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«Економіка сучасного підприємництва на споживчому ринку» 

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 

Тривалість освітнього процесу – 1 тиждень. 

Форма підвищення кваліфікації – очна, дистанційна. 

Автор програми: д.е.н., проф. Міценко Н.Г.  

Основна мета полягає у формуванні наукового світогляду та сукупності 

знань і навичок використання наукового інструментарію, теорії та практики 

господарювання, принципів формування та використання ресурсного 

потенціалу задля підвищення ефективності управління підприємницькими 

структурами на споживчому ринку на основі аналізу, планування та 

контролю їх діяльності. 

Основні завдання полягають у: 

 дослідженні економічної системи суб'єкта господарювання за 

системою економічних показників, що дозволяє  дати кількісну оцінку 

факторам розвитку, умовам та результатам роботи суб'єктів 

підприємництва;  

 ознайомленні з механізмами взаємодії всіх видів ресурсів; 

 ознайомленні з особливостями економіки підприємництва на 

споживчому ринку (торгівля, ресторанне господарство, туризм, 

охорона здоров'я, освіта, креативні послуги). 

Зміст програми підвищення кваліфікації 

Модуль 1.  Економічне управління суб'єктами підприємництва. 

1. Теоретико-методологічні аспекти економіки підприємництва. 

2. Економічне управління як найважливіша складова управління 

суб'єктом господарювання. 

3. Система показників оцінки діяльності суб'єктів підприємництва.  

4. Системна характеристика економічного управління суб'єктом 

підприємництва. 

5. Комерційний розрахунок як економічний метод управління суб'єктом 

підприємництва. 

Модуль 2. Ресурсне забезпечення діяльності суб'єктів підприємництва. 

1. Поняття, роль та принципи формування ресурсного забезпечення 

діяльності суб'єктів підприємництва. 



2. Діагностика ресурсного забезпечення діяльності суб'єктів 

підприємництва. 

3. Діагностика ефективності ресурсного забезпечення діяльності 

суб'єктів підприємництва. 

4. Інноваційне відтворення ресурсного забезпечення. 

 Модуль 3. Економіка підприємництва на ринку товарів та послуг. 

1. Економіка торгівлі. 

2. Економіка ресторанного господарства. 

3. Економіка туризму. 

4. Економіка охорони здоров'я. 

5. Економіка освіти. 

6. Економіка креативних послуг. 

У результаті вивчення слухачі мають: 

знати: 

 теоретико-методологічні аспекти економіки підприємництва; 

 теоретичні засади економічного управління суб'єктом 

господарювання; 

 сутність та основні принципи комерційного розрахунку як методу 

економічного управління суб'єктом підприємництва; 

 основи взаємодії різних видів ресурсів в складі ресурсного 

забезпечення діяльності суб'єктів підприємництва; 

 характеристику, специфіку, показники та засади економіки 

підприємництва окремих сфер споживчого ринку. 

 уміти: 

 визначати характеристики економічного управління суб'єктом 

господарювання як системи і процесу; 

 обґрунтовувати систему показників оцінки діяльності суб'єктів 

підприємництва; 

 визначати критерії та показники діагностики ресурсного забезпечення 

діяльності суб'єктів підприємництва та його інноваційного 

відтворення; 

 використовувати методичний інструментарій для оцінки стану та 

ефективності підприємницької діяльності в окремих сферах 

споживчого ринку. 

 

 


