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ВСТУП 
 

Розвиток ринкових відносин обумовлює необхідність формування і 
постійної підтримки ефективних зв’язків суб’єктів господарювання з пос-
тачальниками, торговельними представниками, клієнтами з метою підви-
щення рівня конкурентоспроможності компаній як на внутрішньому, так і 
зовнішньому ринках. Особливо актуальними є ці питання для бізнес-струк-
тур у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, тобто тих 
видів економічної діяльності, які сьогодні активно розвиваються в Україні. 
Процеси розбудови підприємницьких мереж, розширення торгівлі та бір-
жової діяльності наразі стикаються з важливими проблемами, зокрема, не-
гативним впливом високих рівнів податкового навантаження на суб’єктів 
малого та середнього бізнесу, втратою ринків збуту, зниженням привабли-
вості товарних ринків, відсутності електронних бірж в країні, зменшенням 
інвестиційної привабливості підприємницької сфери тощо. У зв’язку з цим, 
виникає нагальна необхідність підготовки фахівців у сфері підприємниц-
тва, торгівлі та біржової діяльності, які б змогли своєчасно й ефективно 
відповідати на виклики сучасності.  

Вирішення цього завдання потребує підвищення кваліфікації самих 
підприємців, а також зростання знань, навичок і вмінь персоналу компаній, 
які здійснюють підприємницьку діяльність. Формування таких знань і 
вмінь повинно відбуватися з урахуванням останніх тенденцій розвитку 
підприємництва, закордонного досвіду та вітчизняних реалій ведення 
бізнесу, інноваційних напрямів розвитку підприємств, перспектив розши-
рення ринків їх збуту за рахунок реалізації саме інноваційної продукції, 
інноваційно орієнтованих технологій та нових знань. 

Необхідно наголосити, що передові технології у підприємництві, тор-
гівлі та біржовій діяльності повинні бути адаптовані під особливості 
національної економіки, чинну нормативно-правову базу, традиції підпри-
ємництва в країні. Як свідчить практика, механічне перенесення на вітчиз-
няний ґрунт ринкових інструментів регулювання й управління бізнесом, 
які добре зарекомендували себе за кордоном, не завжди є виправданим та 
успішним. У зв’язку з цим, на сучасному етапі розвитку в Україні актуаль-
ності набувають комплексні управлінські рішення, які базуються на 
кращих світових практиках і, водночас, адаптовані до реалій внутрішнього 
ринку.  

Даний підручник дає змогу сформувати у студентів базові знання та 
навички щодо прийняття таких комплексних рішень з метою ефективного 
управління підприємницькими структурами, торговельними організаціями 
та біржами. Проте метою книги не є детальне висвітлення усієї 
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різноманітності взаємовідносин у зазначених сферах діяльності і надання 
вичерпної інформації з усіх питань провадження бізнесу в Україні. 
Безумовно, це надзвичайно складно зробити в межах одного видання. Крім 
того, у реальній дійсності застосування універсальних рецептів вирішення 
проблем часто є недоцільним, а іноді навіть шкідливим. Тому, на наш 
погляд, набагато важливішим є формування у теперішніх і майбутніх під-
приємців системи базових знань та практичних навичок щодо управління 
бізнесом, які б створювали передумови для розвитку нетрадиційного мис-
лення, швидкої адаптації до нестандартних ринкових ситуацій, перетво-
рення потенційних і реальних загроз діяльності фірм на відносні і безумов-
ні переваги. Саме цей підхід покладений в основу формування структури 
даної книги. 

Підручник містить матеріали, до яких увійшла інформація з дис-
циплін, що забезпечують формування основних фахових компетентностей 
бакалаврів і магістрів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та бір-
жова діяльність». Крім того, у книзі подані теми, які розширюють знання у 
здійсненні інноваційної підприємницької і торговельної діяльності з ура-
хуванням провідного світового та європейського досвіду. Зокрема, до 
таких тем належать: «Напрямки розвитку бізнесу в ході Третьої і Четвертої 
промислових революцій», «Європейська торгівельна політика», 
«Управління змінами в підприємництві», «Моделювання бізнес-процесів в 
підприємницькій діяльності», «Соціальна та солідарна економіка» тощо. 

Структура підручника відповідає принципу системного викладення 
матеріалу, тому окремі розділи об’єднують зміст декількох навчальних ди-
сциплін: наприклад, розділ «Бізнес-комунікації в підприємництві» допов-
нений питаннями маркетингу персоналу; розділ «Економічний аналіз у 
підприємництві» містить окремі питання дослідження потенціалу і розви-
тку підприємства; розділ «Моделювання бізнес-процесів в підприємниць-
кій діяльності» охоплює також теми, що висвітлюють економічні ризики у 
підприємництві. Об’єднання в межах однієї книги матеріалів кількох дис-
циплін дозволило уникнути дублювання, узгодити їх зміст, форму та послі-
довність викладення. 

У підручнику висвітлено теоретичні положення підприємництва, 
питання організаційного забезпечення, антикризового механізму управ-
ління та трансформацій, напрями розвитку підприємництва, викладені 
основні засади Європейської торгової політики та солідарної економіки. 
Значна увага присвячена методичному інструментарію управління підпри-
ємницькою, торговельною та біржовою сферами, а саме економічному 
аналізу підприємницької діяльності, економіці соціально-трудових відно-
син, інвестиційному аналізу, управлінню витратами, ціноутворенню в під-
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приємництві, торгівлі і біржовій діяльності, маркетингу торговельно-посе-
редницької діяльності, стратегії та бізнес-плануванню в підприємництві, 
управлінню змінами та моделюванню бізнес-процесів, питанням логістич-
ного управління. Крім основних теоретичних та методичних аспектів, 
книга охоплює питання корпоративної соціальної відповідальності, а та-
кож організаційної культури й етики в підприємництві.  

Розділи підручника містять як теоретичні та методичні, так і практич-
ні аспекти тем, що розглядаються. Глибину й сутність досліджуваних 
процесів розкривають подані у кожному розділі приклади, коментарі, при-
мітки та графічні ілюстрації. Для полегшення контролю і самоконтролю 
засвоєних знань у кожному розділі наведений список контрольних питань. 
Перелік літературних джерел, розміщений у кінці книги, дає можливість 
студентам самостійно і більш глибоко опрацювати навчальний матеріал. 

Основними джерелами під час укладання підручника стали праці 
провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців з питань підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності, інноваційного менеджменту, маркетингу, 
економіки фірми, стратегічного планування, нормативно-законодавча база, 
а також матеріали власних досліджень авторів. 
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