
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: Підприємництво в економічному розвитку суспільства 

 

2. Код: шифр дисципліни ППВ.01 

 

3. Тип: варіативна  

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії)  

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0  

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Димченко О.В.  

 

8. Результати навчання: використовувати набуті знання в практичній організаційно-

економічній діяльності; здійснювати господарський аналіз діяльності підприємницьких 

структур та аналіз процесів і явищ у зовнішньому оточенні бізнесу; складати бізнес-плани 

розвитку власного бізнесу; аналізувати систему управління; визначати, які повноваження 

доцільно централізувати, а які делегувати; створювати комунікаційну структуру 

управління; аналізувати організаційні структури управління; здійснювати вибір доцільної 

структури управління; формувати комплексну систему управління персоналом, 

адаптувавши її до внутрішньої середовищі організації; оптимізувати організаційну 

структуру служби управління персоналом; аналізувати процеси управління персоналом. 

 

9. Дисципліни, на які спирається: Сучасна економічна теорія, Інноваційна економіка.  

 

10. Зміст:  

Змістовий модуль 1. Регіональні особливості розвитку малих підприємств (Організація і 

розвиток малого підприємництва. Фінанси та маркетинг малих підприємств). 

Змістовний модуль 2. Системний підхід до управління підприємництвом. 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, дискусійні 

методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.  

 

12. Мова навчання: українська



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline is «Enterprise in economic development of society» 

 

2. Code: ППВ.01  

 

3. Type: variant discipline  

 

4. Level: 3 (PhD)  

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5,0  

 

7. Name of lecturer(s): Dymchenko Olena V., Doctor of Science (Economics), Professor, 

Professor of Chair of Enterprise Economics, Business Administration and Regional 

Development, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv  

 

8. Results of educating: to use the purchased knowledge in practical organizationally-economic 

activity; to carry out the economic analysis of activity of enterprise structures and analysis of 

processes and phenomena in external surroundings of business; to fold the businessplans of 

development of own business; to analyse control system; to determine, what plenary powers it is 

expedient to centralize, and to delegate that; to create the of communication structure of 

management; to analyse the organizational structures of management; to carry out the choice of 

expedient structure of management; to form complex control system a personnel, adapting her to 

the internal environment of organization; to optimize the organizational structure of serving as of 

management a personnel; to analyse management processes a personnel. 

 

9. Disciplines are based on: Modern economic theory, Innovative economy.  

 

10. Contents:  

Module 1. Regional features of development of small enterprises (Organization and development 

of small enterprise. Finances and marketing of small enterprises).  

Module 2. Approach of the systems to the management by an enterprise.  

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, debatable 

methods, independent work on educational literature, testing.  

 

12. Language of instruction: Ukrainian



Информационная справка 

 

1. Тип и название: Предпринимательство в экономическом развитии общества 

 

2. Код: ППВ.01 

 

3. Тип: вариативная  

 

4. Уровень: 3 (подготовки доктора философии)  

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5,0  

 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Дымченко Елена Владимировна  

 

8. Результаты обучения: использовать приобретенные знания в практической 

организационно-экономической деятельности; осуществлять хозяйственный анализ 

деятельности предпринимательских структур и анализ процессов и явлений во внешнем 

окружении бизнеса; складывать бизнес-планы развития собственного бизнеса; 

анализировать систему управления; определять, какие полномочия целесообразно 

централизовать, а которые делегировать; создавать коммуникационную структуру 

управления; анализировать организационные структуры управления; осуществлять выбор 

целесообразной структуры управления; формировать комплексную систему управления 

персоналом, адаптировав ее к внутренней среде организации; оптимизировать 

организационную структуру службы управления персоналом; анализировать процессы 

управления персоналом.  

 

9. Дисциплины, на которые опираются: Современная экономическая теория, 

Инновационная экономика.  

 

10. Содержание:  

Содержательный модуль 1. Региональные особенности развития малых предприятий 

(Организация и развитие малого предпринимательства. Финансы и маркетинг малых 

предприятий).  

Содержательный модуль 2. Системный подход к управлению предпринимательством.  

 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа по учебной литературе, тестирование.  

 

12. Язык обучения: украинский 


