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Вступ 
 

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується під-

вищенням ролі підприємництва, що є особливим видом діяльності, само-

стійністю, ініціативою, компетентністю, відповідальністю, ризикованістю, 

орієнтацією на досягнення максимального результату. Саме підприєм-

ництво здатне прискорити реформування вітчизняної економіки, забез-

печити збільшення обсягів виробництва, прискорення науково-технічного 

прогресу, зростання добробуту суспільства та кожного його члена. 

Міждисциплінарний тренінг "Основи підприємництва" проводиться 

на прикладі створення підприємства. 

Цільова аудиторія. Даний тренінг розроблений та пропонується 

для проведення зі студентами ІІІ курсу напряму підготовки – "Менеджмент". 

Загальна мета міждисциплінарного тренінгу – формування вмінь 

щодо організації діяльності підприємства. 

Тренінг проводиться на основі набутих знань із менеджменту, еконо-

міки, бізнес-планування, інформаційних систем із використанням ресур-

сів мережі Інтернет в інформаційно-обчислювальних центрах університету. 

Об'єкт тренінгу – організація підприємства. 

Предмет – процес проведення тренінгу зі створення підприємства. 

Завдання – оволодіння знаннями та навичками використання мето-

дів організації підприємства різних форм власності. 

У процесі тренінгу необхідно: 

проаналізувати макросередовище в галузевому аспекті; 

обрати організаційно-правову форму ведення підприємницької діяль-

ності; 

розробити логотип та слоган підприємства; 

сформувати пакет документів для реєстрації підприємницької діяльності; 

розробити анкети та провести анкетування потенційних споживачів; 

розробити бізнес-план; 

презентувати результати роботи під час тренінгу, зробити обґрун-

товані висновки; 

оцінити якість проведення тренінгу, в тому числі: 

тематичну спрямованість; 

організацію роботи впродовж тренінгу; 

роботу тренера; 

одержані вміння та навички. 
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Міждисциплінарний тренінг містить такі розділи: 

1. Аналіз макрорівня галузей промисловості. 

2. Вибір організаційно-правової форми підприємницької діяльності. 

3. Розроблення логотипу, слогану підприємства. 

4. Формування пакета документів для реєстрації. 

5. Проведення анкетування. 

6. Розроблення бізнес-плану. 

7. Підведення підсумків роботи під час тренінгу. 

Проведення тренінгу дозволить сформувати у майбутніх фахівців 

такі компетентності: 

вміння пошуку та аналізу інформації для обрання виду діяльності; 

здатність до вибору організаційно-правової форми підприємницької 

діяльності; 

вміння розробляти логотип, слоган підприємства; 

здатність розробляти анкети, проводити анкетування та обробляти 

отримані результати; 

вміння розробляти бізнес-план; 

здатність презентувати результати своєї роботи. 

Зміст та структура компетентностей, що формуються під час тре-

нінгу, мінімальні знання, що є необхідними студентам для якісного про-

ходження тренінгу, наведені в табл. А.1 додатка А. 

 



5 

Сценарій проведення тренінгу 

 

Навчальний процес із тренінгу здійснюється по шість навчальних 

годин на день протягом п'яти навчальних днів в інформаційно-обчислю-

вальних центрах ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

У перший день проводиться: 

знайомство з групою; 

ознайомлення з методикою проведення тренінгу; 

установлення правил; 

визначення компетенції, які будуть сформовані в результаті проход-

ження тренінгу; 

презентація графіка роботи; 

пошук та аналіз статистичної інформації про стан перебігу еконо-

міки України в галузевому аспекті; 

висновки про можливості розвитку тієї чи іншої галузі промисло-

вості в Україні з урахуванням особливостей вітчизняної законодавчої 

системи. 

На другий день проводиться: 

вибір форми ведення підприємницької діяльності підприємства; 

розроблення логотипу та слогану підприємства; 

формування пакета для реєстрації підприємницької діяльності. 

На третій день проводиться: 

аналіз потенційних конкурентів та споживачів; 

розроблення анкет, проведення анкетування, оброблення отрима-

них результатів; 

вибір (за допомогою пошуку в Інтернеті) та обґрунтування місця зна-

ходження підприємства; 

вибір необхідного обладнання та обґрунтування кількості осіб на під-

приємства. 

На четвертий день проводиться: 

розроблення бізнес-плану. 

На п'ятий день проводиться: 

презентація отриманих результатів; 

дискусія в групі за результатами проведеного тренінгу; 

оцінювання роботи кожного студента в підгрупі, захист письмового 

звіту; 

оцінювання студентами організації проведення тренінгу. 
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Завдання та порядок проведення тренінгу за днями 

 

Розділ 1. Аналіз статистичної інформації про стан перебігу еконо-

міки України в галузевому аспекті. 

 

Перший день 

 

Знайомство з групою. 

Ознайомлення з правилами проведення тренінгу в процесі обгово-

рення в групі. 

Подання графіка роботи під час тренінгу. 

Подання викладачем графіка роботи під час тренінгу. 

 

Завдання 

 

Перше: 

проаналізувати світові тенденції розвитку тієї чи іншої галузі про-

мисловості; 

зробити висновки про реалізацію світових тенденцій, визначити 

більш перспективні галузі, побудувати тренди. 

Друге: 

проаналізувати стан розвитку перспективних галузей в Україні за 

останні п'ять років; 

зробити висновки про тенденції розвитку, побудувати тренди. 

Третє: 

проаналізувати стан перспективних галузей у Східному регіоні 

України за останні п'ять років; 

зробити висновки про тенденції розвитку, побудувати тренди; 

на основі зроблених висновків прийняти рішення, яку перспективну 

галузь промисловості вибрати. 

Четверте: 

розглянути законодавчу базу та нормативно-правові документи,  

які пов'язані з вибраною галуззю промисловості в Україні; 

обґрунтувати доцільність створення підприємства в Східному ре-

гіоні України. 

Зробити висновки про можливості розвитку тієї чи іншої галузі про-

мисловості Україні з урахуванням особливостей законодавчої системи. 
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Розділ 2. Організація підприємства. 

 

Другий день 

 

Проводиться повторення теоретичного матеріалу з організації під-

приємницької діяльності, а також повторення результатів отриманих  

за перший день тренінгу. Відновлюються знання щодо існуючих форм 

ведення підприємницької діяльності різних форм та переліку необхідних 

документів для її реєстрації. 

 

Завдання 

 

Перше: 

надати характеристику суб'єкта підприємницької діяльності – фізич-

на особа-підприємець; 

визначити переваги та недоліки даної форми; 

визначити зразки документів, необхідних для реєстрації цієї форми 

підприємницької діяльності; 

підготувати пакет документів для подання на реєстрацію фізичної 

особи-підприємця державному реєстратору; 

обґрунтувати, чому доцільно зупинитись саме на реєстрації даної 

форми підприємницької діяльності. 

Для виконання завдання учасники можуть використовувати літера-

турні джерела та матеріалами з Інтернету. 

Друге: 

надати характеристику суб'єкта підприємницької діяльності – "при-

ватне підприємство"; 

визначити переваги та недоліки даної форми; 

визначити зразки документів, необхідних для реєстрації цієї форми 

підприємницької діяльності; 

підготувати пакет документів для подання на реєстрацію "приват-

ного підприємства" державному реєстратору; 

обґрунтувати, чому доцільно зупинитись саме на реєстрації даної 

форми підприємницької діяльності; 

Для виконання завдання учасники можуть використовувати літера-

турні джерела та матеріали з Інтернету. 
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Третє: 

надати характеристику суб'єкта підприємницької діяльності – "това-

риство з обмеженою відповідальністю"; 

визначити переваги та недоліки даної форми; 

визначити зразки документів, необхідних для реєстрації цієї форми 

підприємницької діяльності; 

підготувати пакет документів для подання на реєстрацію "товариства 

з обмеженою відповідальністю" державному реєстратору; 

обґрунтувати, чому доцільно зупинитись саме на реєстрації даної 

форми підприємницької діяльності. 

Для виконання завдання учасники можуть використовувати літера-

турні джерела та матеріали з Інтернету. 

Четверте: 

надати характеристику суб'єкта підприємницької діяльності – "закрите 

акціонерне товариство"; 

визначити переваги та недоліки даної форми; 

визначити зразки документів, необхідних для реєстрації цієї форми 

підприємницької діяльності; 

підготувати пакет документів для подання на реєстрацію "закритого 

акціонерного товариства" державному реєстратору; 

обґрунтувати, чому доцільно зупинитись саме на реєстрації даної 

форми підприємницької діяльності. 

Для виконання завдання учасники можуть використовувати літера-

турні джерела та матеріали з Інтернету. 

Наприкінці заняття проводиться обговорення та вибір однієї з форм 

ведення підприємницької діяльності, яка і буде в подальшому застосову-

ватися. 

 

Розділ 3. Аналіз конкурентів та споживачів підприємства. 

 

Третій день 

 

Проводиться повторення теоретичного матеріалу з аналізу конку-

рентів та потенційних споживачів, а також повторення результатів, отри-

маних за перший та другий день тренінгу. Відновлюються знання щодо 

існуючих заходів з просування продукції та підприємства (маркетинг). 
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Завдання 

 

а) аналіз потенційних конкурентів (використовуючи ресурси в Інтер-

неті); 

б) розроблення анкет, проведення анкетування, оброблення отри-

маних результатів; 

в) на основі аналізу зібраних даних анкетування визначити можли-

вих споживачів продукції (послуг) підприємства; 

г) вибір (за допомогою пошуку в Інтернеті) та обґрунтування місця 

знаходження підприємства; 

д) вибір необхідного обладнання та обґрунтування кількості осіб 

підприємства; 

е) вибір заходів з просування підприємства та реклами продукції 

(послуг). 

На при кінці заняття проводиться обговорення отриманих резуль-

татів аналізу потенційних конкурентів та споживачі, вибір місця знахо-

дження підприємства, кількості працівників та обладнання підприємства. 

 

Розділ 4. Розроблення бізнес-плану підприємства. 

 

Проводиться повторення теоретичного матеріалу стосовно ство-

рення бізнес-плану підприємства, а також повторення результатів отри-

маних за попередні дні тренінгу. Відновлюються знання щодо плану-

вання діяльності підприємства, фінансування його діяльності та аналізу 

результатів діяльності підприємства. 

 

Четвертий день 

 

Завдання 

 

На основі результатів попередніх днів необхідно згрупувати отри-

мані дані в розділи бізнес-плану: 

резюме (короткий опис проекту); 

опис підприємства та галузі; 

опис продукту (послуги); 

маркетинг і збут продукції; 
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план виробництва продукції; 

організаційний план; 

фінансовий план; 

ризики та гарантії. 

Наприкінці заняття проводиться обговорення отриманих резуль-

татів стосовно бізнес плану. 

 

Розділ 5. Підсумки роботи під час тренінгу. 

 

П'ятий день 

 

Презентація групою результатів тренінгу; 

дискусія в групі за результатами проведеного тренінгу; 

оцінювання роботи кожного студента в групі, захист звіту з тренінгу; 

оцінювання студентами організації проведення тренінгу. 

 

Організаційно-методичне забезпечення  

тренінгової діяльності 

 

Для якісного засвоєння матеріалів тренінгу студенти повинні під-

готуватись до проходження тренінгу. 

Саме підготовлений учасник тренінгу досягає більшого результату, 

ніж непідготовлений. 

Тому студентам-учасникам тренінгу рекомендується перед почат-

ком тренінгу: 

ознайомитися із темою тренінгу; 

ознайомитися із переліком мінімальних знань, що необхідні для про-

ходження тренінгу, оскільки для формування більшості вмінь, що ви-

значені тренінгом, студент вже має володіти базовими знаннями з ряду 

дисциплін; 

визначитися з рівнем відповідності його знань мінімальним знан-

ням, а у разі наявності "білих плям" у знаннях доцільним є звернення  

до конспектів лекцій або навчальних посібників за визначеними темами; 

ознайомитись зі списком рекомендованої літератури для прохо-

дження тренінгу; можливо окремі книги із списку доречно взяти з собою 

або зробити якісь примітки. 
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Методичні рекомендації для студентів  

до проведення тренінгу за днями 
 

Перший день 

 

Здійснюється розгляд організаційних питань щодо особливостей 

проведення тренінгу: 

знайомство з групою викладач організовує будь-яким зручним спо-

собом за допомогою застосування ігрових методів активізації роботи 

в групі; 

викладач пропонує попередньо сформований такий перелік правил 

для обговорення особливостей проведення тренінгу: приходити вчасно; 

бути позитивним; не критикувати; говорити коротко, по черзі, по-одному, 

за темою; говорити від свого імені; добровільність участі у виконанні 

завдань. Перелік обговорюється та може бути доповнений залежно від 

особливостей і потреб групи. 

На даному етапі за допомогою ігрових елементів (наприклад, пазли) 

студенти поділяються на групи по 3 особи, всю подальшу роботу на тре-

нінгу вони проводять саме в сформованій групі. 

Для досягнення поставленої мети та завдань тренінгу, а також 

вироблення відповідних компетентностей у студентів пропонується здій-

снювати аналіз галузей промисловості за двома основними напрямами, 

а саме: аналіз статистичної та нормативно-правової інформації. Систем-

ний аналіз галузей промисловості доцільно здійснювати у такій послідов-

ності (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Принципова послідовність етапів системного аналізу 

 

Назва етапу Зміст виконуваних робіт 

1 2 

Аналіз проблеми 

Чи існує проблема? 

Точне формулювання проблеми 

Аналіз логічної структури проблеми. 

Розвиток проблеми (у минулому і в майбутньому). 

Зовнішні зв'язки проблеми (з іншими проблемами). 

Принципова можливість розв'язання проблеми 
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Закінчення табл. 1 

 

1 2 

Визначення системи 

Формулювання завдань, виходячи з проблеми. 

Визначення позиції спостерігача. 

Визначення об'єкта дослідження. 

Виділення елементів (визначення меж поділу системи). 

Визначення зовнішнього середовища 

Аналіз структури 

системи 

Визначення рівнів ієрархії. 

Виділення підсистем. 

Визначення функціональних і структурних зв'язків 

Декомпозиція мети, 

виявлення потреби 

в ресурсах 

Формулювання цілей вищого рангу. 

Формулювання цілей підсистем. 

Виявлення потреб у ресурсах 

Виявлення ресурсів, 

композиція цілей 

Оцінювання існуючої технології і виробничих потужностей. 

Оцінювання теперішнього стану ресурсів. 

Оцінювання можливостей взаємодії з іншими системами. 

Оцінювання соціальних факторів 

Прогноз і аналіз 

майбутніх умов 

Аналіз стійких тенденцій розвитку системи. 

Прогноз розвитку і зміни середовища. 

Передбачення виникнення нових факторів, що можуть впли-

вати на розвиток системи. 

Аналіз майбутніх можливостей та ресурсів 

Оцінювання цілей 

і засобів 

Обчислення оцінок за критерієм. 

Оцінювання взаємозалежності цілей. 

Оцінювання відносної важливості цілей. 

Оцінювання дефіцитності і вартості ресурсів. 

Оцінювання впливу зовнішніх факторів. 

Обчислення комплексних розрахункових оцінок 

Вибір варіантів 

Аналіз цілей на сумісність. 

Перевірка цілей на повноту. 

Відсікання надлишкових цілей. 

Розроблення варіантів досягнення окремих цілей. 

Оцінювання і порівняння варіантів. 

Синтез комплексу взаємозалежних варіантів 

Реалізація варіантів 

Моделювання економічного (технологічного) процесу. 

Проектування організаційної структури. 

Проектування інформаційних механізмів. 

Виявлення недоліків організації управління та виробництва. 

Виявлення та аналіз заходів щодо вдосконалення організації 
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Отже, загальний аналіз та пошук інформації має здійснюватися  

за такою послідовністю етапів: 

1. Установлення складових елементів для аналізу галузей промис-

ловості (об'єкт, предмет). 

2. Здійснення пошуку інформації за допомогою використання ста-

тистичних даних електронних ресурсів ukrstat.gov.ua, forbes.net.ua та інші, 

аналітичних оглядів, аналізу особливостей законодавчої бази; 

3. Збирання, оцінювання та групування отриманих статистичних 

даних відповідно до встановлених цілей дослідження, синтез результатів 

показників стану промисловості України; 

4. Оброблення даних аналізу та візуальне подання отриманих 

результатів, формулювання висновків та пропозицій щодо вдосконален-

ня розвитку промисловості, рекомендацій щодо активізації діяльності 

підприємств. 

Розглянемо більш детально завдання групи. 

За допомогою використання ресурсів мережі Інтернет студенти 

здійснюють загальний аналіз стану розвитку промисловості. Студенти 

мають проаналізувати світові тенденції розвитку промисловості, визна-

чити основні світові проблеми розвитку галузей промисловості, зробити 

висновки про реалізацію світових тенденцій в Україні та побудувати 

тренди. 

Далі необхідно здійснити аналітичне оцінювання сучасного стану 

промисловості в Україні за останні п'ять років за рахунок використання 

ресурсів мережі Інтернет за такими напрямами (допускається розши-

рення студентами поданого переліку напрямів дослідження): 

1) оцінити стан промисловості України та виявити основні тенденції 

її розвитку; 

2) охарактеризувати галузеві особливості розвитку промисловості 

Україні; 

3) зробити висновки про тенденції розвитку та побудувати тренди, 

використовуючи статистичні дані, визначити основні перспективні галузі 

промисловості на основі оглядового аналізу факторів впливу зовніш-

нього і внутрішнього середовищ. 

Надалі необхідно провести аналіз стану промисловості та окремих 

галузей у Східному регіоні України за останні п'ять років. Якщо розгля-

дати широкий підхід відповідно до суспільно-географічного районування, 

то до Східного регіону відносять: 
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1) Центральний район (Черкаська та Кіровоградська області); 

2) Північно-східний район (Харківська, Полтавська та Сумська області); 

3) Донецький район (Донецька та Луганська області); 

4) Придніпровський район (Дніпропетровська та Запорізька області). 

Також у межах вузького підходу науковці розглядають Харківську, 

Полтавську та Сумську області, досліджуючи Східний регіон. 

Для глибокого всебічного огляду суспільно-географічних процесів 

розвитку промисловості доцільно використовувати таку схему: 

1. Визначення ролі району в загальнодержавному поділі праці. 

Загально економічна, соціальна та екологічна ефективність спеціалізації 

регіону. 

2. Оцінювання умов факторів розвитку регіону (географічне поло-

ження, природні умови та ресурси для розвитку легкої промисловості, на-

явність населення та особливості трудових ресурсів, екологічних умов). 

3. Загальне оцінювання галузевої структури, рівня розвитку, дина-

міки та спеціалізації господарства. 

Необхідно застосовувати конкретні кількісні показники, серед яких 

найважливішими є такі: 

рівень територіальної спеціалізації (індекс локалізації), який визна-

чається як відношення питомої ваги району в країні з виробництва про-

дукції легкої промисловості або швейної галузі зокрема до питомої ваги 

регіону в країні за кількістю населення (або за обсягом промислового 

виробництва, або за обсягом національного доходу); 

ефективність галузі спеціалізації регіону, яка розраховується як від-

ношення витрат на виробництво одиниці продукції певної галузі країни 

відповідно до витрат у регіоні. 

Зробити висновки про тенденції розвитку галузей промисловості 

регіону, побудувати тренди. 

Студенти мають відповісти на питання: які основні перспективи 

особливостей розвитку тенденцій галузей Східного регіону? Побудувати 

тренди. 

Останнім завданням на даний день є розгляд законодавчої бази  

та нормативно-правових документів, які регламентують діяльність під-

приємств промисловості України. 

За допомогою нормативно-правових даних з мережі Інтернет не-

обхідно здійснити аналіз законодавчої бази, що сприяє розвитку та під-

тримці бізнесу. 
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Доцільно розглянути законодавчу базу та нормативно-правові доку-

менти, що регламентують діяльність підприємств промисловості за такими 

трьома рівнями розвитку: 

1) концепції; 

2) стратегії; 

3) програми. 

Необхідно акцентувати увагу на існуючих в Україні або безпосе-

редньо Східному регіоні стратегічних напрямах розвитку промисловості, 

програмних проектів тощо. 

Потрібно встановити органи влади, які взаємодіють з підприємни-

цькими структурами з приводу розвитку промисловості, здійснюють конт-

роль або наглядову діяльність за функціонуванням підприємств та ви-

значити їх місце у розвитку промисловості. 

Студенти мають відповісти на питання: які основні перешкоди мо-

жуть стати на заваді під час створення підприємства відповідно до особ-

ливостей формування нормативно-правової і законодавчої бази? 

У результаті аналізу галузей промисловості, виявлення пріоритетів 

розвитку та можливих проблем студенти повинні обрати вид діяльності 

яким ви хотіли б займатися в майбутньому. 

 

Другий день 

 

На початку другого дня тренінгу студенти повторюють правила тре-

нінгу, налаштовуються на позитивну роботу в процесі тренінгу, повторю-

ють результати отримані за перший день тренінгу, ознайомлюються  

з цілями та завданнями другого дня тренінгу. Учасники тренінгу назива-

ють компетентності, що будуть сформовані ними в результаті прохо-

дження другого дня тренінгу, який присвячено питанням: організації під-

приємницької діяльності, визначення типу виробництва та формування 

операційної системи підприємства. 

Далі студенти прослуховують міні-лекцію: "СПД: фізичні та юридич-

ні особи", що надасть їм можливості оновити свої знання щодо існуючих 

форм ведення підприємницької діяльності та їх особливостей.  

Після прослуховування міні-лекції студенти починають виконувати 

своє завдання. 

Перше: надають характеристику суб'єкта підприємницької діяльнос-

ті – фізична особа-підприємець; особливу увагу приділяють перевагам  

та недолікам даної форми ведення бізнесу; визначають зразки документів, 
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необхідних для реєстрації цієї форми підприємницької діяльності; під-

готовлюють пакет документів для подання на реєстрацію фізичної особи-

підприємця державному реєстратору. Необхідно звернути увагу на ті 

види підприємницької діяльності, якою не мають право займатися саме 

фізичні особи-підприємці. Студенти даної групи обґрунтовують, чому 

доцільно зупинитись саме на реєстрації даної форми підприємницької 

діяльності. Для виконання завдання учасники повинні використовувати 

літературні джерела та матеріали з мережі Інтернет. Результати своєї 

роботи протягом другого дня тренінгу учасники подають у вигляді пре-

зентації зробленої за допомогою Power Point. 

Друге: надають характеристику суб'єкта підприємницької діяль-

ності – "приватне підприємство"; визначають переваги та недоліки даної 

форми, зразки документів, необхідних для її реєстрації; підготовлюють 

пакет документів для подання на реєстрацію "приватного підприємства" 

державному реєстратору; розробляють обґрунтування, чому доцільно 

зупинитись саме на реєстрації даної форми підприємницької діяльності. 

Необхідно звернути увагу на особливості реєстрації "приватного підпри-

ємства", як юридичної особи. 

Для виконання завдання учасники можуть звертатися до літератур-

них джерел та матеріалів з мережі Інтернет. Результати своєї роботи 

протягом другого дня тренінгу учасники подають у вигляді презентації, 

зробленої за допомогою Power Point. 

Третє: надають характеристику суб'єкта підприємницької діяльнос-

ті – "товариство з обмеженою відповідальністю"; визначають переваги  

та недоліки даної форми, зразки документів, необхідних для реєстрації 

цієї форми підприємницької діяльності; заповнюють пакет документів  

для подання на реєстрацію "товариства з обмеженою відповідальністю" 

державному реєстратору; обґрунтовують, чому доцільно зупинитись саме 

на реєстрації даної форми підприємницької діяльності. Необхідно звер-

нути увагу на порядок створення "товариства з обмеженою відповідаль-

ністю". Для виконання завдання учасники використовують літературні 

джерела та матеріали з мережі Інтернет. Результати своєї роботи про-

тягом другого дня тренінгу учасники подають у вигляді презентації зроб-

леної за допомогою Power Point. 

Четверте: надають характеристику суб'єкта підприємницької діяль-

ності – "закрите акціонерне товариство"; визначають переваги та недоліки 

даної форми, зразки документів, необхідних для реєстрації цієї форми 

підприємницької діяльності; підготовляють пакет документів для подання 
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на реєстрацію "закритого акціонерного товариства" державному реєст-

ратору. Необхідно звернути увагу на особливості створення "закритого 

акціонерного товариства" по відношенню до інших форм ведення під-

приємницької діяльності Для виконання завдання учасники можуть вико-

ристовувати літературні джерела та матеріали з мережі Інтернет. 

Результати аналізу організаційно-правових форм ведення підпри-

ємницької діяльності оформляються у вигляді таблиці (організаційно-

правова форма, переваги, недоліки). Студенти повинні обрати ту органі-

заційно-правову форму ведення бізнесу, яка на їх погляд, найбільш при-

таманна виду діяльності, що обрано другого дня, обирається місце роз-

ташування підприємства. Після визначення з видом діяльності та органі-

заційно-правовою формою учасники тренінгу повинні розробити назву 

свого підприємства, логотип, слоган (у разі необхідності) та підготувати 

пакет документів повністю готовий для реєстрації підприємницької діяль-

ності в державних органах. Результати своєї роботи протягом другого 

дня тренінгу учасники подають у вигляді презентації, зробленої за до-

помогою Power Point. 

 

Третій день 

 

Третій день тренінгу присвячено аналізу конкурентів і потенційних 

споживачів. Так, відповідно до обраного виду діяльності та місця розта-

шування підприємницької діяльності, доцільно провести аналіз конку-

рентів та потенційних споживачів. 

Аналіз конкурентів. За допомогою пошуку інформації з Інтернету 

необхідно визначити основних конкурентів підприємства. Конкурентний 

аналіз спрямований на визначення можливостей, загроз і відшукування 

стратегічних невизначеностей, що можуть створюватися конкурентами, 

які суперничають на певному ринку. Аналіз починається з визначення 

головних і потенційних конкурентів. Далі проводять більш глибоке і ре-

тельне вивчення різних аспектів їхньої діяльності: місії, цілей, стратегій, 

сильних і слабких сторін. 

Основну увагу приділяють аналізу конкурентів у галузі. 

Під час проведення аналізу розглядаються такі параметри: основні 

конкуренти; методи конкурентної боротьби, які використовують конкуренти; 

частка ринку кожного конкурента; перспективи розвитку; характеристика 

основних конкурентів; сильні та слабкі сторони кожного конкурента; рівні 

відповідальності вимогам товарів конкурентів; можлива реакція конкурента 
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на виведення нового товару на ринок; технологічний рівень виробництва; 

патентний захист товарів; офіційні прибутки; кількість персоналу у кож-

ного з конкурентів і рівень кваліфікації; особливості реклами; особливості 

залучення кадрів. 

Далі, за допомогою пошуку інформації в мережі Інтернет та на під-

ставі знань, отриманих під час навчання на попередніх курсах, студент 

аналізує, вибирає та робить висновки щодо відповідного рекламного носія. 

Найпоширенішими формами реклами за засобами розповсюдження є: 

1. Реклама у пресі (газети, журнали), як в загальних, так і спеціаль-

них (професійних, галузевих), центральних і місцевих органах. Перевага-

ми реклами у пресі є можливість більш високого інформаційного напов-

нення. Для центральних видань у споживачів є достатньо високий рівень 

довіри. Але у разі, коли є потреба донести іміджеві повідомлення – цей 

метод не є відповідним. 

2. Реклама на телебаченні – це один з найдорожчих і престижних 

видів реклами, але й наймасовіший. Велика кількість передач є масо-

вими і тематичними, проте дуже мало диференціює глядачів. Істотним 

недоліком також є висока вартість даного носія, високий рівень шумів, які 

оточують компанію. 

3. Реклама на радіо – володіє меншою вартістю порівняно з теле-

візійною, одночасно з тим є можливість підвищити рівень диференційо-

ваного повідомлення і більш точно донести рекламне повідомлення  

до цільової аудиторії. 

4. Рекламні щити – це реклама, яка сприяє створенню і запам'ято-

вуванню образу товару або товаровиробника. Вона може бути розра-

хована як на перехожих, так і на проїжджаючих у транспорті пасажирів. 

Як один із підвидів даної реклами можна розглядати електронні табло, 

світлову рекламу типу рядка, що біжить, розміщених у людних місцях,  

на вулицях. 

Мережа Інтернет і є необхідним маркетинговим заходом та засобом 

рекламування продукції та самого підприємства у всьому світі. 

Після розроблення і вибору рекламного носія робляться відповідні 

висновки та розраховується кошторис витрат на проведення рекламної 

кампанії. 

Для підвищення прибутковості підприємства і покращання його іміджу 

на ринку пропонується розробити бренд підприємства. 

Бренд – це багатоликий образ, за яким клієнти моментально впізна-

ють марку (назва, логотип, дизайн, шрифт, слоган тощо). 
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Створення бренда – це метод ринкового просування товару через 

створення унікального імені, іміджу, тобто бренда. 

Створення бренда забезпечує: 

 миттєве впізнавання товару з ряду аналогів; 

 формування позитивного іміджу марки, впевненості покупця у якості; 

 довіру покупців; 

 вибір покупця на користь саме цієї марки; 

 формування образу, якому хочуть відповідати споживачі (прихиль-

ники бренда). 

Комплекс дій зі створення бренда, які повинна проаналізувати під-

група, використовуючи попередньо отримані дані відносно конкурентного 

середовища та іншу інформацію, складається з таких етапів: 

розробляється та уточнюється місія організації, яка точно відобра-

жається на атрибутах бренда; 

визначається перспективне бачення основних його складових; до-

сліджуються характеристики, яких не вистачає (метод "стороннього по-

гляду на бренд" тощо); висувається пропозиція щодо залучення суббрендів; 

спираючись на дані маркетингових досліджень, опрацьовується 

сутність бренда, його складові, досліджуються шляхи та способи про-

сування бренда; 

на основі даних попередніх етапів просування проводиться комп-

лексна побудова стратегії бренда; 

відбувається формування культури, легенди, історії бренда; 

розробляється система контролю та аудиту, що дозволяє форму-

вати імідж бренда та оперативно реагувати на його зміни. 

У рамках робіт зі створення бренда працюємо в таких напрямах: 

 дизайн, логотип, фірмовий стиль; 

 розроблення імені; 

 патентна реєстрація; 

 оцінювання бренда. 

Після аналізу конкурентів переходимо до аналізу потенційних спо-

живачів. Одним із методів такого аналізу може бути проведення анкету-

вання споживачів. Результати, отримані після оброблення анкет, допомо-

жуть визначитись з асортиментом продукції чи послуг, з ціновою політи-

кою тощо. Наступним кроком є визначення кількості необхідного персоналу 

та переліку необхідного обладнання. Визначення вартості обладнання 

проводимо за допомогою пошуку його в мережі Інтернет. 
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Четвертий день 

 

Зміст та структура бізнес-плану не має жорсткої регламентованої 

форми, але, як правило, у ньому передбачаються розділи, в яких: розкри-

вається концепція і мета бізнесу; характеризується специфіка продукту 

підприємства та задоволення ним потреб ринку; оцінюється ємність 

ринку та встановлюється стратегія поведінки підприємства на певних 

ринкових сегментах; визначається організаційна і виробнича структура; 

формується фінансовий проект справи, включаючи стратегію фінансу-

вання та пропозиції щодо інвестицій; описуються перспективи зростання 

підприємства. 

У загальному вигляді бізнес-план складається з таких розділів: 

 резюме (короткий опис проекту); 

 опис підприємства та галузі; 

 опис продукту (послуги); 

 маркетинг і збут продукції; 

 план виробництва продукції; 

 організаційний план; 

 фінансовий план; 

 ризики та гарантії; 

 

П'ятий день 

 

Підводяться підсумки роботи підгруп студентів під час тренінгової 

роботи. Результати своєї роботи кожна підгрупа подає у вигляді презен-

тації. Для цього кожна підгрупа пояснює результати своєї роботи впро-

довж тренінгу відповідними плакатами. 

Після закінчення презентації студенти висловлюють свої думки що-

до організації діяльності створеного підприємства, ефективності його 

роботи. Доцільно організувати дискусію з деяких проблемних питань,  

які виникають під час тренінгу. Кожен по черзі висловлює власну думку 

з приводу того, щоб він хотів взяти з собою у професійне життя з тих 

знань і навичок, які вони отримали на тренінгу. 

Кожний студент надає письмовий звіт про свою роботу під час тре-

нінгу та захищає його. Оцінювання роботи студента під час тренінгу ве-

деться за системою контролю і оцінювання результатів тренінгу за 100-

бальною шкалою з урахуванням критеріїв оцінювання. 
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Оцінювання організації проведення тренінгу ведеться кожним сту-

дентом за такими напрямами: 

тематична направленість тренінгу (Чи було щось незрозуміло, кон-

кретизуйте, що саме, вкажіть чому?); 

організація роботи під час тренінгу (Що запам'яталось вам най-

більше на тренінгу, що сподобалось та поясніть чому саме?); 

робота тренера (Як ви оцінюєте роботу тренера?); 

якими компетентностями оволодів студент; 

які навички та вміння, одержані під час тренінгу, допоможуть в по-

дальшій роботі майбутнього фахівця (ваші побажання для удосконалення 

структури тренінгу, що хотіли б розглянути більше детально?). 

 

Система контролю та оцінювання результатів тренінгу 

 

Контрольні заходи є складовими досягнення мети навчання – за-

своєння певної сукупності предметних знань, формування вмінь та на-

вичок, що є основою відповідного рівня компетентності студента. 

Організація контрольних заходів у ході тренінгових занять перед-

бачає перевірку: 

які групи компетентностей, якостей, вмінь чи навичок майбутнього 

фахівця сформовані у ході навчання; 

які вузлові елементи бази знань засвоєні студентом, які рівні за-

своєння відповідають вимогам освітньої кваліфікації; 

які форми і методи використовуються для об'єктивної перевірки; 

за якою шкалою оцінювати результати перевірки. 

Оцінювання результатів проходження тренінгу кожним студентом 

ведеться за 100-бальною шкалою. 

Критерії оцінювання вмінь, що сформували студенти в процесі про-

ходження тренінгу наведені в табл. 2. 

 

Таблиця 2 

 

Критерії оцінювання 

 

Критерії оцінювання 

Формування 
компе-

тентностей 

Користування 
мережею 
Інтернет 

Використання 
базових 
знань 

Застосування 
у практичній 

роботі 

Креативність 
вирішення 

завдань 
Разом 

30 10 15 20 25 100 
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Висновки 
 

Проходження тренінгу з організації діяльності підприємства сприяє 

одержанню студентами знань та навичок щодо ефективності функціо-

нування підприємства на ринку. Сучасне підприємство – це складна си-

стема, що використовує різноманітні ресурси: матеріальні, фінансові, 

людські, інформаційні тощо. Ефективне управління ними неможливе без 

вивчення їх сутності та взаємозв'язків. Під час розроблення і реалізації 

виробничої політики, спрямованої до пристосування підприємства до ви-

мог ринку, майбутні спеціалісти повинні вміти розглядати й вирішувати 

широке коло питань стосовно економіки, організації та управління. 

Під час тренінгу студенти навчаються робити в команді, приймати 

управлінські рішення, оцінювати їх ефективність, відстоювати свою точку 

зору. 

Проведення тренінгу дозволяє підвищити якість підготовки бака-

лаврів, зайняти гідне місце на ринку праці в Україні і за кордоном як 

висококомпетентним фахівцям. 
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Додатки 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

 

Зміст та структура компетентностей,  

що формуються під час тренінгу 

 

№ 

п/п 

Компетентність, 

що формується 

Знання,  

що формують 

компетентність 

Уміння,  

що формують 

компетентність 

Мінімальний 

досвід 

Цінності, 

ставлення, 

поведінкові 

компоненти 

(або практичні 

результати) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Уміння пошуку 

та аналізу 

інформації  

для організації 

діяльності 

підприємства 

Знання 

необхідної 

інформації  

з менеджменту, 

організації 

виробництва, 

планування, 

контролінгу 

Уміння 

знаходити 

необхідну 

інформацію  

за допомогою 

мережі Інтернет 

Поняття  

про сутність 

організації  

та управління 

виробництвом 

Знаходження 

інформації,  

що необхідна  

для 

обґрунтування 

створення 

підприємства 

2 

Уміння вибору 

форми ведення 

підприємницької 

діяльності 

Знання 

особливостей 

форм 

підприємницької 

діяльності 

Уміння  

вибору форми 

підприємницької 

діяльності 

Поняття 

підприємницька 

діяльність 

Вибір  

форми ведення 

підприємницької 

діяльності 

3 

Уміння 

підготовити 

пакет документів  

для реєстрації 

СПД 

Знання 

документів  

для реєстрації 

СПД 

Уміння 

формування 

пакету 

документів  

для реєстрації 

СПД 

Знання  

переліку 

документів 

необхідних  

для реєстрації 

СПД 

Формування 

пакета 

документів  

для реєстрації 

СПД 

4 

Уміння 

розроблення 

логотипу, слогану 

Знання 

значення різних 

видів логотипів 

Уміння 

розробляти 

логотип  

та слоган 

відповідно  

до стратегії 

підприємства 

Знання видів 

логотипів 

Формування 

бренда 

підприємства 
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Закінчення додатка А 

 

Закінчення табл. А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

5 

Уміння 

проводити 

аналіз 

конкурентів 

Знання методів 

аналізу 

конкурентів 

Уміння пошуку 

інформації  

щодо конкурентів 

та її аналіз 

Знання основ 

конкуренто-

спроможності 

Формування 

конкурентної 

стратегії 

6 

Уміння пошуку, 

аналізу та відбору 

інформації щодо 

потенційних 

споживачів 

Знання методів 

аналізу 

споживачів 

Уміння 

використовувати 

інструменти 

аналізу 

потенційних 

покупців 

Поняття 

інструментів 

аналізу 

потенційних 

споживачів 

Практичне 

використання 

аналізу 

споживачів 

7 

Уміння 

формування 

бізнес-плану 

Знання 

структури 

бізнес-плану 

Уміння 

розробляти 

бізнес-план 

відповідно  

до умов 

сьогодення 

Знання основ 

бізнес-

планування 

Формування 

конкуренто-

спроможного 

бізнес-плану 
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