
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС 
 

 Мета курсу  — надати теоретичні знання та практичні уміння і навички 
для успішного виконання професійних обов’язків у сфері міжнародних 
економічних відносин з акцентом на розвитку компетентностей, необхідних для 
діяльності у сфері міжнародного бізнесу; забезпечити розуміння особливостей 
функціонування міжнародного бізнесу, з’ясувати суть економічних форм 
міжнародного бізнесу, формування основних тенденцій розвитку міжнародного 
бізнесу. 

 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Міжнародний 
маркетинг, Економіка підприємства, Бухгалтерський облік, Облік та аналіз 
зовнішньоекономічної діяльності, Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі, 
Ділові переговори в міжнародному бізнесі, Конкуренція у міжнародному 
бізнесі, Ціноутворення на світових товарних ринках, Міжнародне 
оподаткування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, PR-менеджмент 
та реклама в міжнародному бізнесі, Міжнародні інвестиції тощо. 
          Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання про стан досліджень міжнародних економічних 
відносин та світового господарства в  міждисциплінарному поєднанні 
із політичними, юридичними, природничими науками; здатність управління 
діяльністю, зокрема зовнішньоекономічною, підприємств та їхніх підрозділів; 
розуміння змісту основних понять і законів міжнародного бізнесу, 
особливостей організації системи та методів здійснення міжнародного бізнесу; 
уміння вибирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії 
з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни; уміння брати участь 
у підготовці контрактів купівлі-продажу та в міжнародних переговорах. 
          Програмні результати навчання: 
знати: загальні економічні закономірності формування напрямків та форм 
міжнародного бізнесу, його видів та впливу на розвиток національних економік 
країн світу; інтереси та потреби господарських суб’єктів України у стосунках з 
іншими суб’єктами країн світу; фактори інтеграційних економічних світових 
процесів; систему міжнародних економічних відносин в рамках міжнародної 
кооперації та спеціалізації господарських суб’єктів різних країн, принципи та 
шляхи їх розвитку; 
уміти: аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних ринків товарів, 
послуг, інвестицій, робочої сили, а також мотивацію та напрямки сучасних 
інтеграційних процесів на світових галузевих ринках; аналізувати  процеси 
інтернаціоналізації виробництва, збуту та споживання; 
володіти: методикою статистичного та економічного аналізу динаміки 
структури експорту та імпорту товарів, послуг, капіталу; методикою оцінки 
ефективності міжнародних економічних відносин для національних економік в 
тому числі і України; методологією формування різноманітних організаційних 
форм міжнародного бізнесу. 
 
 



 Зміст навчальної дисципліни:  
СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ВИДИ.  Вступ до курсу 
“Міжнародний бізнес”. Логіко-структурна схема курсу. Види міжнародного 
бізнесу. Зовнішнє середовище. Структура сучасної торгівлі. Структура і 
динаміка прямого інвестування. Міжнародні запозичення. Передумови 
виникнення, еволюція та глобалізація міжнародного бізнесу. Сутність, види та 
форми міжнародного бізнесу. Характер і особливості розвитку міжнародного 
бізнесу. Сучасна економічна глобалізація. Зовнішнє середовище міжнародного 
бізнесу. Фактори, що впливають на торгівельні та інвестиційні моделі. 
Еволюція міжнародного бізнесу. Класифікація рівнів розвитку  країн світу.   
Види середовищ міжнародного бізнесу. Особливості правового, політичного, 
економічного середовищ бізнесу. Види правових систем. Міжнародне право. 
Тоталітаризм і демократія. Ринкова економіка, централізована планова 
економіка, змішана економіка. Ключові економічні проблеми у промислово 
розвинених країнах і країнах, що розвиваються: економічне зростання, інфляція 
тощо. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу. Вибір форм бізнесу. 
Правові питання організації бізнесу. Колективна, приватна, державна форми 
власності в міжнародному бізнесі. Особливості ведення бізнесу без створення 
юридичної особи. Роль господарських товариств в міжнародному бізнесі. 
Спільне з іноземним капіталом підприємство, транснаціональна компанія, 
багатонаціональна компанія, міжнародний проект. Ліцензування. Франчайзинг. 
Системи організаційноправових форм бізнесу в Україні та за кордоном.  
Фізичні особи в міжнародному бізнесі. Специфічні форми підприємництва за 
кордоном. Корпоративні структури в міжнародному бізнесі. Форми 
корпоративної інтеграції у міжнародному бізнесі. Стратегія спільного 
підприємства. Типи стратегії СП. Фактори, які ураховуються при розробці 
стратегії СП. Розробка гнучкої стратегії. Стратегія власності. Стратегія 
асиміляції та розподілу прав. Асиміляція та система «фейд аут».  
Багатонаціональні корпоративні структури.  Міжнародні стратегічні альянси. 
Фінансово-промислові групи. Дочірні компанії. Інтегровані банківські 
структури у міжнародному бізнесі. Організаційна структура міжнародних 
корпорацій. Розвиток структури організації управління багатонаціональної 
компанії. Формування організації управління багатонаціональної компанії. 
Стратегія розширення бізнесу й зміни типу організації. Інформаційне 
забезпечення в міжнародному бізнесі. Механізм збору комерційної інформації 
про ринки, ціни, товари та клієнтів. Міста зберігання і розповсюдження 
інформації. Джерела зберігання і розповсюдження інформації. Організації 
України та зарубіжні організації, які можуть надати необхідну інформацію 
суб’єктам господарської діяльності. Класифікація джерел інформації. 
Класифікація фірмових довідників. Звітність фірм. Основні тенденції сучасних 
міжнародних науково-технічних зв’язків. Форми передачі технологій. 
Класифікація технологій. Характерні риси науково-технічних зв’язків. 
Міжнародне фінансове середовище. Світові фінансові центри. Світовий 
фінансовий ринок. Глобалізація фінансових ринків як процес: позитивні та 
негативні фактори. Тенденції світового фінансового ринку. Міжнародний ринок 
акцій. Міжнародний ринок облігацій. Діяльність транснаціональних банків на 
світовому фінансовому ринку. 



ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ 
БІЗНЕСОМ. Міжнародне виробництво та стратегічні альянси. Стратегія 
глобального розміщення джерел постачання. Етапи виробництва і збуту. 
Стратегія і тактика міжнародного виробництва. Стратегія експорту. Етапи 
розроблення стратегії. Причини участі фірм в експортній діяльності. Експортні 
функції. Форми збуту продукції (прямий і непрямий продаж). Компанія з 
управління експортною діяльністю, торгово-експортні компанії, товарно-
експедиційні агенства. Ліцензування і франчайзинг як спосіб здійснення 
міжнародного бізнесу. Поняття ліцензії, договір ліцензії, види ліцензій, види 
ліцензійних платежів, проблеми ліцензування. Поняття франчайзингу: угода 
про франчайзинг, переваги і недоліки. Офшорні підприємства в міжнародному 
бізнесі. Офшорні підприємства та офшорні юрисдикції. Особливості офшорних 
фірм: переваги і недоліки. Офшорні банки як перспективна сфера офшорного 
бізнесу. Банківські офшорні юрисдикції. Мета створення офшорних банків та їх 
типи. Мета створення офшорних страхових фірм та їх типи. Специфіка та 
особливості офшорних трастів і трастових компаній. Дискреційний офшорний 
траст. Недоліки трастів. Особливості офшорних холдингових компаній. Функції 
оперативно-холдингових компаній. Типи холдингових юрисдикцій. 
Особливості офшорних фінансових компаній. Схеми фінансових операцій 
офшорних фінансових фірм. Особливості офшорних ліцензійних фірм, їх схема 
діяльності. Етапи побудови холдиногової структури за участю ліцензійних 
фірм. Специфіка міжнародного бізнесу у вільних економічних зонах. Сутність 
вільних економічних зон, причини створення та роль в міжнародному бізнесі. 
Види вільних економічних зон та їх особливості. Інвестиційний клімат вільних 
економічних зон. Еволюція вільних економічних зон. Експортно-виробничі 
зони. Зони зовнішньої торгівлі. Зони підприємств. Науково-технологічні парки. 
Їх особливості. Інвестиційний клімат. Методи оцінки ефективності інвестицій. 
Особливості оподаткування фірм, що зареєстровані та діють у вільних 
економічних зонах. Управління міжнародною діяльністю фірм. Міжнародна 
маркетингова діяльність компанії. Міжнародні угоди. Особливості укладання 
контрактів. Техніка ведення комерційних переговорів. Механізм розрахунків у 
зовнішньоторговельних операціях. Сутність та об’єкти маркетингових 
досліджень в міжнародному бізнесі. Технологія маркетингової діяльності. 
Особливості міжнародного маркетингу. Планування ринкової стратегії фірми. 
Стратегічна маркетингова програма. Імідж і реклама фірми в міжнародному 
бізнесі. Управління маркетинговою діяльністю. Основні та додаткові умови 
зовнішньоторговельного контракту. Вибір ринку та його вивчення. Пошук 
партнерів. Переговорний процес, механізм його здійснення. Міжнародні 
платежі та розрахунки. Способи, форми та засоби платежів. Комерційні 
документи. Міжнародні біржі. Етапи розвитку світової біржової торгівлі. 
Тенденції, що характеризують сучасний етап розвитку світової біржової 
торгівлі. Типи і функції міжнародних товарних бірж. Види біржових угод та їх 
цілі. Провідні товарні біржі світу. Провідні міжнародні фондові біржі. 
Міжнародний ринок цінних паперів. Професійні учасники ринку цінних 
паперів. Класифікація цінних паперів. Моделі біржової діяльності, зумовлені 
відмінностями у структурі володіння акціями: континентально-
західноєвропейська і англо-американська. Характеристика видів депозитарних 



розписок. Особливості фрахтових бірж. Укладання угод з фрахтом. Міжнародні 
валютні біржі. Міжнародні торги (відкриті і закриті). Особливості проведення 
торгів в сучасній практиці. Міжнародна аукціонна торгівля. Стадії проведення 
аукціонів. Світові біржі: Нью-Йорська біржа, Лондонська “Stock Exchange”, 
Паризька біржа. Міжнародні перевезення. Міжнародна логістика. Поняття 
міжнародної логістики. Причини використання світових джерел постачання. 
Перешкоди використання офшорних джерел. Структура ринку розподілу 
перевезень. Логістика та ефективність комерційних операцій. Логістичні 
системи зовнішньоекономічних угод. Взаємодія логістичних систем 
зовнішньоекономічних операцій. Конкуренція на світовому ринку. Функції, 
методи і форми економічної конкуренції. Конкурентна стратегія фірми на 
світовому ринку. Джерела конкурентної переваги фірм. Передумови пошуку 
нових конкурентних переваг держави. Властивості конкурентних переваг 
держав. Вплив національних умов на успіх в конкуренції. Розвиток конкуренції 
в Україні. Формування іміджу фірми на міжнародному ринку. Складові 
діяльності паблік рилейшнз. Методи паблік рилейшнз. Міжнародна реклама в 
галузі паблік рилейшнз. Товарний знак і фірмовий стиль. Класифікація 
реклами. Переговори в міжнародному бізнесі: їх важливість і значимість. 
Участь українських підприємств у міжнародному бізнесі. Державна 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Правові засади 
діяльності міжнародного бізнесу в Україні. Методи державного регулювання 
міжнародного бізнесу в Україні. Сприятливі та несприятливі умови 
міжнародного бізнесу в Україні. Вектори участі українських підприємств в 
міжнародній виробничій кооперації.         
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у тому числі 20 годин аудиторних навчальних занять і 100 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
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