
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Сучасні види бізнесу в країнах світу  

Вибіркова дисципліна  

Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки                                  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є система економічних відносин щодо 

заснування та ведення нових видів бізнесу, що складаються між громадянами в 

процесі господарської діяльності у різних країнах світу 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичних знань, 

умінь та практичних навичок у сфері сучасного бізнесу, а також форм, методів та 

механізмів реалізації економічних відносин бізнесу у зарубіжних країнах. 

 

Основні завдання 

 

- вивчення об’єктивних засад та сутність підприємства (бізнесу); 

- вивчення закономірностей розвитку сучасного бізнесу, методів аналізу 

політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та 

інфраструктури економічної діяльності сфери бізнесу;  

- одержання знань з питань типових та нових видів та сфер підприємницької 

діяльності, організації підприємства; 

- набуття знань про регулювання економічних відносин бізнесу, систем бізнесу 

країн світу та України, світових процесів економічної інтеграції;  

- набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній діяльності – при 

веденні власного бізнесу в Україні. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

Дисципліна «Сучасні види бізнесу в країнах світу» взаємопов'язана з такими 

дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; «Мікроекономіка»; 

«Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності», «Економіка у 

європейській інтеграції». 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

– економічну природу бізнесу, об’єктивний характер його виникнення;  

– основні форми економічних відносин бізнесу та розуміти їх особливості в 

сучасних умовах; 

– новітні, нетипові види сучасної підприємницької діяльності у зарубіжних 

країнах та Україні;  

– вплив методів ринкового та державного регулювання економічних 

відносин бізнесу на внутрішню макроекономічну стабільність в країнах 

світу. 

б) уміти 



– ідентифікувати новітні бізнес-процеси у країнах світу і виділити серед 

них як успішні, так і проблемні; 

– віднайти причини успіхів та недоліків бізнес-процесів підприємства, 

використовуючи новітні методики; 

– розробити власну бізнес-ідею; 

– розробити проект власного новітнього бізнесу; 

– використати теоретичні знання при аналізі ведення бізнесу в Україні; 

– розробляти рекомендації щодо розвитку нових видів бізнесу, 

використовуючи досвід зарубіжних країн. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Поняття та типові характеристики сучасного бізнесу в зарубіжних 

країнах та Україні  

Тема 2. Cучасний ринок як середовище для ведення бізнесу 

Тема 3. Передумови виникнення та принципи організації бізнесу в країнах 

світу 

Тема 4. Особливості ведення підприємницької діяльності в Україні 

Тема 5. Як знайти свою нішу у бізнесі у сучасних умовах. Принципи 

формування бізнес-ідеї 

Тема 6. Сучасні види бізнесу в зарубіжних країнах 

Тема 7. Новітні бізнес-ідеї в Україні. Стартапи. 

Тема 8. Від роздумів до власного бізнесу. Або як запустити власний 

бізнес-проект. 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 

 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю – залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес – доц. Зеленко В.А. 
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