
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Мета курсу – є набуття теоретичних та практичних знань про процес розробки 
бізнес-планів та використання їх в якості інструменту стратегічного управління 
підприємницькою діяльністю; виявлення сильних і слабких сторін підприємства; 
визначення рівня життєздатності та слабких сторін підприємства; зниження і 
передбачення ризиків підприємницької діяльності. 

Дисципліна «Бізнес-планування міжнародних підприємств» в структурно-
логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», 
«Мікроекономіка  і макроекономіка», «Міжнародні відносини та світова політика», 
«Міжнародні економічні відносини», «Облік і аналіз ЗЕД», «Управління ЗЕД», 
«Основи науково-аналітичних досліджень», «Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність прийняття управлінських рішень, пов'язаних з 
функціонуванням міжнародного підприємства, оволодіння знаннями щодо структури 
та змісту бізнес-плану; формування навичок щодо оформлення бізнес-плану та його 
презентації; надання навичок експертизи бізнес-планів. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність та цілі розробки бізнес-плану; зміст та структуру бізнес-плану; 
класифікацію та особливості видів бізнес-плану; етапи та алгоритм розробки бізнес-
плану; вимоги до змісту окремих розділів бізнес-плану; вимоги до оформлення та 
презентації бізнес-плану; підходи до організації бізнес-планування; особливості 
технологій розробки різних видів бізнес-планів;  методичні підходи до експертизи 
бізнес-планів;  підходи та методи економічного моделювання бізнес-плану. 
вміти: розробляти бізнес-план згідно вимог до структури та змісту його 
частин;  розробляти систему бізнес-планів для стратегічного управління діяльністю 
підприємства; розробляти та використовувати в практиці економічно-розрахункову 
модель бізнес-плану; розробляти бізнес-план з урахуванням міжнародних вимог та 
стандартів; оформляти бізнес-план, здійснювати його презентацію; здійснювати 
експертизу бізнес-планів; застосовувати методи аналізу виконання бізнес-плану; 
використовувати бізнес-план для прийняття ефективних управлінських рішень в 
підприємництві. 
володіти: методами та навичками бізнес-планування підприємством, методами 
дослідження прогресу діяльності підприємства; методиками аналізу ризиків 
підприємницької діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: Процес розробки бізнес-планів. Структура 
бізнес-плану. Формування інформаційного поля бізнес-плану. Сильні і слабкі 
сторони підприємства. Підхід до формулювання міжнародних цілей. Оцінка умов і 
факторів зовнішнього середовища. Внутрішньоорганізаційний аналіз. Розробка 
альтернативних стратегій. Діагностика конкурентного середовища суб’єкта 
підприємницької діяльності. Маркетинг-план. Виробничий план. Моделі управління 
реалізацією бізнес-проектів у підприємництві. Розроблення та реалізація програм 
підвищення конкурентоспроможності бізнесу 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


