
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. 

 Дисципліна «Міжнародний бізнес» в структурно-логічній схемі інтегрується з 
вивченням дисциплін: «Стратегічний менеджмент», «Методологія дослідження 
світової кон'юнктури». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Бізнес-планування та бізнес-моделювання в 
системі світогосподарських відносин», «Транснаціоналізація світової економіки», 
«Міжнародний аудит». 
          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”. Передумови виникнення, еволюція та глобалізація 
міжнародного бізнесу. Види середовищ міжнародного бізнесу. Організаційно-
правові форми міжнародного бізнесу. Корпоративні структури в міжнародному 
бізнесі. Інформаційне забезпечення в міжнародному бізнесі. Міжнародне фінансове 
середовище. 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ. 
Міжнародне виробництво та стратегічні альянси. Офшорні підприємства в 
міжнародному бізнесі. Специфіка міжнародного бізнесу у вільних економічних 
зонах. Управління міжнародною діяльністю фірм. Міжнародні біржі. Міжнародні 
перевезення. Міжнародна логістика. Конкуренція на світовому ринку. Формування 
іміджу фірми на міжнародному ринку. Участь українських підприємств у 
міжнародному бізнесі. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
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