
МОДЕЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО 
СВІТУ 

 
Мета курсу ˗ сформувати у студентів систему знань, умінь і навичок 

щодо здійснення підприємницької діяльності в умовах глобалізації, надати 
знання щодо основних моделей підприємницької діяльності в світі. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Моделі підприємницької діяльності 
глобалізованого світу» пов’язаний з такими дисциплінами, як: «Глобальна 
еконооміка», «Світова економіка», «Міжнародні економічні відносини», 
«Основи підприємницької діяльності»  тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: формування спеціальних теоретичних знань та 
практичних навичок з питань підприємництва, дослідження глобального 
середовища і конкуренції та видів підприємницької діяльності у світі, 
актуальні, з огляду на сучасну ситуацію, етичні проблеми бізнесу, 
формування бізнес-культури на підприємстві, стратегій досягнення успіху в 
умовах розвитку глобального бізнесу. 

Програмні результати навчання: 
знати: економічну природу підприємництва, об’єктивний характер його 
виникнення; основні форми економічних відносин; вплив методів ринкового 
та державного регулювання економічних відносин бізнесу на внутрішню 
макроекономічну стабільність в країні; методи оцінювання нових ринкові  та 
бізнес-ідей, функціонування бізнес-структури в глобальних мережах; 
структуру та техніку ділового спілкування, питання ділової етики та ділового 
етикету;  
вміти: визначати  джерела формування нових ідей, послідовність етапів 
підприємницької діяльності для прийняття обґрунтованого рішення щодо 
процесу створення підприємства; аналізувати та оцінювати політичні та 
економічні чинники і ризики підприємництва; визначати умови ефективного 
функціонування бізнес-структури в глобальних мережах; розробляти бізнес-
плани та бізнес-моделі для створення нового бізнесу;  
 володіти: системою теоретичних знань студентів як вихідної основи 
формування навичок і вмінь дослідження та розробки моделі 
підприємницької діяльності глобалізованого світу; питаннями ділової етики 
та ділового етикету, як інструменту досягнення успіху у ведені бізнесу; 
сучасними технологіями ведення бізнесу. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Підприємництво в ринкові економіці. Підприємництво, його суть і функції. 
Сутність і ознаки підприємницької діяльності. Еволюція підприємництва. 



Функції підприємництва. Види підприємницької діяльності. Принципи і 
умови підприємницької діяльності. Підприємство і фірма. Поняття фірми. 
Поняття підприємства. Види підприємств.  
Організаційно-правові форми підприємств, їх переваги і недоліки. Бізнес-
планування. Виробництво на підприємстві. Витрати виробництва та їх види. 
Поняття витрат. Явні та неявні витрати. зв’язок витрат із змінами обсягів 
виробництва: постійні, змінні витрати. загальні середні та граничні витрати. 
Масштаб виробництва та виробнича потужність підприємства. Собівартість 
виробництва. Капітал підприємства та його структура. Поняття капіталу 
підприємства. Джерела формування капіталу.  
Напрямки вкладення капіталу підприємства. Основні та оборотні засоби. 
Функціонування капіталу та його оборот. Зношення основного капіталу. 
Амортизація. Доходи підприємства та прибуток. Поняття доходу 
підприємства, його джерела і форми. Поняття прибутку та його функції. 
Фактори. що впливають на величину прибутку. Управління підприємством в 
умовах ринку. Бізнес-планування. Система менеджменту на підприємстві. 
Маркетингова діяльність. 
Міжнародний бізнес та міжнародні економічні відносини. Моделі розвитку 
міжнародного бізнес-середовища. Практичні інструменти посилення 
міжнародної конкурентоспроможності в зовнішньо-торговельній, 
інвестиційній та інноваційній сферах. Способи оцінки валютних та 
фінансових ризиків. Застосування адекватних емпіричних методів 
дослідження міжнародних бізнес-процесів, їх змісту і принципів аналізу. 
Міжнародний маркетинг. Кроскультурний менеджмент. Стратегічне 
партнерство у мережах глобального бізнесу. Інноваційні технології ведення 
глобального бізнесу. Віртуальне підприємство. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
90 годин, у т.ч. – 34 годин аудиторних занять і 56 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 
 


