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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 
2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес стратегічного управління 

підприємствами міжнародного бізнесу, організаційних засад побудови міжнародних 

компаній та способів реалізації виходу фірм на зарубіжні ринки; питання інтернаціоналізації 

бізнесу під впливом глобалізації та регіональної економічної інтеграції, а також економічна 

природа багатонаціональних компаній та їх сучасна трансформація. 

Метою вивчення дисципліни є формування  у студентів знань, навичок і вмінь про 

найбільш важливі аспекти організаційних основ міжнародного бізнесу,  аналізу  

міжнародного економічного середовища, формування в студентів знань у галузі 

нормативного та законодавчого регулювання міжнародних торгових і комерційних відносин, 

необхідних для подальшої успішності. 

Передумови для вивчення дисципліни «Міжнародне підприємництво»: базується на 

базових знаннях з «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Економічне 

управління діяльністю суб’єктів господарювання» 

Міждисциплінарні зв’язки. Деякі теми дисципліни «Міжнародне підприємництво» 

тісно пов’язані з такими предметами як «Управління проєктами та ризиками» «Економіка 

підприємства», «Економічне управління діяльністю суб’єктів господарювання» 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання: 

- теоретико-методичних основ міжнародного підприємництва; 

- особливостей стратегічного управління підприємствами міжнародного бізнесу; 

- організаційних засад побудови міжнародних компаній та способів реалізації 

виходу фірм на зарубіжні ринки;  

- питання інтернаціоналізації бізнесу під впливом глобалізації та регіональної 

економічної інтеграції, а також економічна природа багатонаціональних 

компаній та їх сучасна трансформація. 

2. Уміння:  

- розраховувати та порівнювати за відповідними показниками й визначити рейтинг 

міжнародних компаній;  

- обґрунтувати напрямки співпраці суб’єктів підприємницької діяльності;  



- визначати наслідки діяльності міжнародних корпорацій для економіки 

приймаючих країн;  

- використовувати прийняті методики розрахунків показників діяльності 

підприємницьких структур;  

- визначати позитивні та негативні наслідки експорту, імпорту, комерції у 

міжнародному бізнесі;  

- застосовувати спеціальні методи дослідження для аналізу соціально-

економічних процесів у сфері міжнародного бізнесу; самостійно оцінювати та 

прогнозувати можливості розвитку міжнародного бізнесу в національній економіці 

України. 

3. Комунікація: 

 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності; 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

 використання державної мови у професійній діяльності;  

 здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

4. Автономність та відповідальність: 

- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку 

стратегічного розвитку команди;  

- безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

- здатність до подальшого навчання.  

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Сутність, роль 

підприємництва та 

його особливості у 

сфері міжнародної 

торгівлі 

4 2 2    12  

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

   8 

2. Умови, чинники та 

принципи розвитку 

міжнародного 

торговельного 

підприємництва 

4 2 2    10    8 

3. Організаційно-

правові форми 

міжнародного 

торговельного 

підприємництва 

4 2 2    12       15 

4. Утворення суб’єкта 

підприємницької 

4 2 2    10       20 



діяльності в торгівлі 

5.  Стратегії 

міжнародного 

торговельного 

підприємництва. 

Основи бізнес 

планування 

4 2 2    12       20 

6. Державне 

регулювання 

підприємницької 

діяльності в 

міжнародній 

торгівлі. 

4 2 2    10 4 2 2    10 

7. Етична та соціальна 

відповідальність 

торговельного 

підприємництва. 

4 2 2    12       15 

8. Економічний ризик у 

міжнародному 

торговельному 

підприємництві 

4 2 2    10       12 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Сутність, роль підприємництва та його особливості у сфері міжнародної 

торгівлі  

Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері міжнародної торгівлі.  

Підприємництво як соціально-економічна категорія та процес. Роль і значення 

підприємництва в структурі ринкової економіки. Особливості торговельного 

підприємництва. Підприємницька діяльність в сфері міжнародної торгівлі. методи 

організації зовнішньоторговельної діяльності. Сутність зовнішньої торгівлі як сфери 

підприємництва. Процес підприємництва у сфері зовнішньої торгівлі. Підприємництво в 

сфері надання послуг по обслуговуванню торгівлі. 

 

Тема 2. Умови, чинники та принципи розвитку міжнародного торговельного 

підприємництва  

Умови, чинники та принципи розвитку міжнародного торгівельного підприємства. 

Етапи розвитку торговельного підприємництва. Принципи торговельного підприємництва. 

Методи та критерії вибору видів підприємницької діяльності в сфері торгівлі. Специфіка 

підприємництва щодо здійснення торгівлі окремими товарами. 

 

Тема 3. Організаційно-правові форми міжнародного торговельного 

підприємництва 

Організаційно-правові форми міжнародного торгівельного підприємництва.  

Класифікація організаційно-правових форм господарювання. Сутність організаційно-

правової форми підприємницької діяльності, зміст та особливості в сфері торгівлі. Складні 

організаційно-правові форми підприємницької діяльності та їх характеристика.  

 

Тема 4. Утворення суб’єкта підприємницької діяльності в торгівлі  

Утворення суб’єкта підприємницької діяльності в сфері міжнародної торгівлі. 

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності в торгівлі. Післяреєстраційні 



процедури легітимізації суб’єкта підприємництва. Особливості організації суб’єктів 

підприємницької діяльності з іноземними інвестиціями. 

 

Тема 5. Стратегії міжнародного торговельного підприємництва. Основи бізнес 

планування  

Сутність і зміст стратегій міжнародного підприємництва. Порядок та етапи розробки 

підприємницької стратегії. Загальні підходи до оцінки ефективності підприємницької 

діяльності в торгівлі. Сутність бізнес-плану, мета його створення та призначення. 

 

Тема.6. Державне регулювання підприємницької діяльності в міжнародній 

торгівлі.  

Регуляторна державна політика в сфері  міжнародного підприємництва. Органи 

державного регулювання торговельного підприємництва. Захист прав підприємців та 

споживачів. Особливості державного регулювання торговельного підприємництва у 

зарубіжних країнах. 

 

Тема.7. Етична та соціальна відповідальність торговельного підприємництва. 

Особистість підприємця та його ділові якості. Відповідальність підприємців перед 

персоналом, інвесторами, партнерами, акціонерами. Підприємництво та захист конкуренції. 

Підприємництво та навколишнє природне середовище. 

 

Тема 8. Економічний ризик у міжнародному торговельному підприємництві 

Види підприємницьких ризиків. Фактори й елементи ризиків. Правові аспекти ризику. 

Загальні принципи аналізу ризиків. Показники оцінки ризиків. Класифікація методів аналізу 

ризиків. Оцінка ефективності грошевих потоків, як основні критерії ризиків. Методи оцінки 

ризиків 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

Тема 1. Сутність, роль підприємництва та його особливості у сфері міжнародної 

торгівлі.  

Тема 2. Умови, чинники та принципи розвитку міжнародного торговельного 

підприємництва.  

Тема 3. Організаційно-правові форми міжнародного торговельного підприємництва. 

Тема 4. Утворення суб’єкта підприємницької діяльності в торгівлі.  

Тема 5. Стратегії міжнародного торговельного підприємництва. Основи бізнес 

планування.  

Тема.6. Державне регулювання підприємницької діяльності в міжнародній торгівлі.  

Тема.7. Етична та соціальна відповідальність торговельного підприємництва. 

Тема 8. Економічний ризик у міжнародному торговельному підприємництві. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Міжнародне підприємництво» становить 88 год. 

для  студентів денної форми навчання та 112 годин для студентів заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Кадровий менеджмент»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

  розгляд управлінських ситуацій; 

 підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю. 

 

 

 



Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

  Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 2 

2. Підготовка до семінарських занять 14 4 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4  4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом та анотування наукових статей 

44 82 

5. Підготовка рефератів (доповідей) 6 10 

6. Розгляд управлінських ситуацій з питань 

функціонування та розвитку міжнародного 

підприємництва 

10 10 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених 

до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим 

у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та 

інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор. 
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