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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Міжнародний бізнес» належить до обов’язкових дисциплін,
вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти.
Мета вивчення дисципліни: формування системи теоретико-прикладних знань про
сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій міжнародного бізнесу у
висококонкурентному середовищі.
Завдання дисципліни:
– поглиблення системи знань здобувачів вищої освіти про сутність, структуру, еволюцію та
сучасні особливості міжнародного бізнесу;
– вивчення основних способів виходу фірми на зарубіжні ринки;
– усвідомлення сутності офшорного бізнесу та його соціально-економічних наслідків для
національної економіки, переваг і ризиків для компаній;
– усвідомлення сутності транснаціоналізації бізнесу, організаційної структури, конкурентних
переваг та ризиків діяльності багатонаціональних компаній для національних економік та
фірм;
– оволодіння методами організації міжнародного бізнесу на глобальному ринку.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-наукової
програми: вивчення змісту дисципліни базується на освоєнні курсів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти: «Міжнародна економіка», «Основи міжнародного
бізнесу», «Потенціал і розвиток підприємства»; передує вивченню освітньої компоненти
«Стратегічне управління бізнесом».
Результатом
вивчення
дисципліни
є
набуття
здобувачами
таких
компетентностей:
СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для
обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських
рішень.
СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів
господарювання.
СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.
Вивчення дисципліни має забезпечити отримання здобувачами таких програмних
результатів навчання:
ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку
соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
ПРН 9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують
застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів
господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
ПРН 14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ
Тема 1. Міжнародний бізнес в епоху глобалізації.
Сутність поняття «міжнародний бізнес». Поняття і сфера міжнародного бізнесу.
Інтернаціоналізація, транснаціоналізація, глобалізація й інтеграція як фактори розвитку
міжнародного бізнесу. Основні етапи розвитку міжнародного бізнесу. Загальні основи
ведення міжнародної підприємницької діяльності. Суб'єкти міжнародного бізнесу, його типи:
приватний і державний. Організаційні форми суб'єктів міжнародного бізнесу.
Тема 2. Моделі і мотивація інтернаціоналізації бізнесу
Причини інтернаціоналізації бізнесу.
Систематизація причин інтернаціоналізації
бізнесу: ринки, технології, виробничі ресурси, конкуренція, фактор часу, швидкість
реагування. Моделі інтернаціоналізації бізнесу. Модель Йохансона (1975р.). Моделі Білки
(1977р.), Кавугсіла (1980р.), Зінкоти, що відображають домаркетинговий період
інтернаціоналізації бізнесу. Моделі маркетингового періоду інтернаціоналізації бізнесу.
Мотивація міжнародного бізнесу. Особливості сучасного розвитку світосподарських звязків,
що сприяють інтернаціоналізації діяльності фірми: розвиток технології; дерегулювання
економічної діяльності; спеціалізація і розвиток кооперації. Класифікація компаній за
ступенем інтернаціоналізації: національна фірма, нова міжнародна фірма; досвідчена
міжнародна
фірма,
глобальна
компанія.
Порівняльна
характеристика
етапів
інтернаціоналізації.
Тема 3. Бізнес-моделі здійснення міжнародного бізнесу
Способи проникнення компаній на зарубіжні ринки і відповідні їм моделі ведення
міжнародного бізнесу. Експортно-імпортна модель міжнародного бізнесу. Ліцензійна модель
міжнародного бізнесу. Інвестиційна модель міжнародного бізнесу. Прямий і непрямий
експорт, посередники Використання торгових посередників: вади й переваги
Комбіновані методи експорту. Торгівля через міжнародні роздрібні мережі. Підбір
команди для експорту. Укладання експортних контрактів. Модель контракту для іноземних
партнерів. Ключові бар’єри та стратегії експорту. Кодекс постачальника і кодекс виробника.
Змістовий модуль 2.
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Тема 4. Стратегічні альтернативи міжнародного бізнесу
Сутність стратегій та причини їх вибору в контексті розвитку міжнародного бізнесу.
Еволюція основних стратегій. Групи еталонних стратегій розвитку міжнародного бізнесу
Стратегія та координація у міжнародному бізнесі. Передумови формування стратегії
міжнародних фірм. Стратегічні рішення відносно міжнародної діяльності. Організація
стратегічного планування в міжнародній фірмі, передумови формування стратегії
міжнародних фірм. Види міжнародних стратегій. Алгоритми стратегічного планування.
Корпоративні стратегії розвитку. Корпоративні стратегії здійснення закордонних операцій.
Тема 5. 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 агентства. 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.
Міжнародне співробітництво компаній. Переваги стратегічних альянсів. Можливість
спрощеного проникнення на новий ринок. Поділ ризиків. Обмін знаннями та досвідом.
Синергія та конкурентні переваги. Типи стратегічних союзів. Комплексні альянси.
Функціональні альянси. Організація діяльності стратегічних альянсів. Вибір партнерів.
Форма власності. Принципи спільного управління. Складнощі функціонування стратегічних
альянсів.
Тема 6. Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення
Аналіз зарубіжних ринків. Оцінка альтернативних зарубіжних ринків. Оцінка витрат,
доходів та ризиків. Вибір способу проникнення. Експорт товарів або послуг на зарубіжні
ринки. Форми експорту. Експортні посередники. Міжнародне ліцензування. Переваги та
недоліки міжнародного ліцензування. Міжнародний франчайзинг. Переваги та недоліки
міжнародного франчайзингу. Спеціалізовані способи проникнення в міжнародному бізнесі.
Контрактне виробництво. Управлінський контракт. Будівництво об'єктів під ключ. Прямі
іноземні інвестиції. Стратегія будівництва нових підприємств. Стратегія придбання
існуючих підприємств. Спільні підприємства.
Тема 7. Транснаціональні корпорації: форми та особливості функціонування їх в
міжнародному бізнесі
Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного бізнесу. Цілі багатонаціональних
корпорацій. Місце ТНК в міжнародному бізнесі. Визначення транснаціональної корпорації.
Ознаки, сутність і класифікація транснаціональних корпорацій. Класифікація ТНК за
ступенем
інтернаціоналізації:
інтернаціональні
корпорації,
багатонаціональні
(мультинаціональні) корпорації (МНК), глобальні корпорації. Класифікація ТНК в
залежності від принципів взаємовідносин материнської компанії з дочірніми
підприємствами:
етноцентричний
тип,
поліцентричний
тип,
регіоцентричний,
геоцентричний. Форми ТНК на сучасному етапі. Тенденції розвитку транснаціонального
бізнесу.
Тема 8. 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.
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.
Змістовий модуль 3.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ
Тема 9. Формування ланцюгів постачання в міжнародному бізнесі
Модель базового провайдера (Basic Provider Model). Модель схваленого провайдера
(Approved Provider Model). Модель преференційного провайдера (Preferred Provider Model).
Модель за результатами діяльності/модель керованих послуг (Performance Based). Managed
Services Model). Модель взаємної зацікавленості результатами співпраці (Vested Business
Model). Модель спільного споживання послуг (Shared Services Model). Модель партнерств
через взаємне володіння акціями (Equity Partnerships).

Тема 10. Форми розрахунків у міжнародному бізнесі
Економічна природа міжнародних розрахунків та особливості їх проведення. Форми
міжнародних розрахунків. Особливості документообігу в операціях міжнародних
розрахунків. Організація міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Сутність та
особливості документарного акредитива Застосування документарного акредитива в
міжнародних розрахунках. Недокументарні форми міжнародних розрахунків. Міжнародні
розрахунки в формі переказу. Авансовий платіж. Платіж на відкритий рахунок. Банківський
переказ. Ризики, недоліки та переваги окремих форм міжнародних розрахунків.
Міжнародний кредит, його види та характеристика. Форми і види міжнародного
кредиту. Форфейтингові операції у зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів ринку.
Факторингові операції. Зарубіжні платіжні системи та системи електронних платежів НБУ
Тема 11. Електронний бізнес в системі міжнародного підприємництва
Основні поняття електронного бізнесу й електронної комерції. Види електронного
бізнесу. Основні принципи ведення бізнесу в Інтернет. Електронна комерція як складова
електронного бізнесу. Система електронної комерції в корпоративному секторі. Система
електронної комерції у споживчому секторі В2С. Електронна банківська діяльність.
Електронні платіжні системи. Електронний документообіг. Електронні аукціони. Електронна
пошта. Електронні страхові послуги. Переваги електронного страхування. Перспективи
розвитку електронної комерції в міжнародному бізнесі.
Змістовий модуль 4.
СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 12. Технологічна політика в міжнародному бізнесі
Сутність і тип технологічної політики в міжнародному бізнесі. Види міжнародних
науково-технічних
відносин.
Особливості
сучасного
технологічного
розвитку.
Інтернаціоналізація технологічної політики. Характеристика міжнародного ринку
технологій. Форми технологічного трансферту. Планування міжнародних НДДКР.
Організація процесу реалізації НДДКР. Особливості міжнародного інжинірингу.
Обмежувальна ділова практика у сфері передачі технологій та відповідальність за порушення
патентних прав
Тема 13. Маркетинг як інструмент міжнародного бізнесу
Зміст і значення маркетингової діяльності в міжнародному бізнесі. Маркетингове
середовище міжнародного бізнесу. Форми виходу компанії на зовнішній ринок і критерії
вибору каналу розподілу. Основні рішення міжнародної товарної політики компаній.
Особливості міжнародних маркетингових досліджень та сегментації міжнародних ринків.
Характеристика основних стадій процесу проведення міжнародного маркетингового
дослідження. Складові міжнародних маркетингових комунікацій. Етапи сегментування
міжнародних ринків. Комунікативний міжнародний маркетинг.
Тема 14. Особлива роль культури у формуванні міжнародного бізнесу
Сутність поняття «культура» та її детермінанти (соціальна структура, релігія, мова,
освіта, політична філософія та економічна філософія). Типи культури корпорацій західних
країн. Зміни в культурі та їх вплив на практику міжнародного бізнесу. Характеристика
основних факторів змін культури: економічного прогресу та глобалізації. Етноцентризм,
заходи попередження етноцентричної поведінки. Етика міжнародного бізнесу. Формування
етики поведінки в закордонних країнах.

Тема 15. Ділове спілкування та протокол у міжнародному бізнесі
Організація ділових переговорів Роль і значення ділового спілкування у міжнародному
бізнесі. Форми та особливості ділового спілкування в міжнародній підприємницькій
діяльності. Особливості ділового протоколу в міжнародному бізнесі. Складові ділових
переговорів. Встановлення робочих відносин з партнером. Основні етапи і тактичні прийоми
переговорів (взаємне уточнення інтересів, точок зору, концепцій і позицій; обговорення,
дискусія, подання аргументів і обґрунтування своїх пропозицій; узгодження позицій і
досягнення домовленостей). Національні особливості ділових партнерів. Прийоми
переконання в діловому спілкуванні.
Тема 16. Агробізнес в системі міжнародного співробітництва
Поняття «міжнародний агробізнес». Передумови формування міжнародної системи
агробізнесу. Система економічних відносин у міжнародному агробізнесі. Основні тенденції
розвитку агропромислового виробництва. Перспективи розвитку агробізнесу в індустріально
розвинутих країнах. Особливості становлення агробізнесу у країнах з перехідною
економікою. Агропромислові комплекси країн, що розвиваються.

4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
денна форма
заочна форма
усьоу тому числі
усього
у тому числі
го
л
п
лаб інд. с.р.
л
п
лаб.
інд
(с)
(с)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Модуль 1.
Змістовий модуль 1.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 1. Міжнародний бізнес в
9
2
2
5
9
1
епоху глобалізації.
Тема 2. Моделі і мотивація
9
2
2
5
9
1
інтернаціоналізації бізнесу
Тема 3. Бізнес-моделі здійснення
9
2
2
5
9
1
міжнародного бізнесу
Разом за змістовим модулем 1
27
6
6
15
27
2
1
Змістовий модуль 2.
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
Тема 4. Стратегічні альтернативи
8
2
2
4
8
1
міжнародного бізнесу
Тема 5. Міжнародне
8
2
2
4
8
виробництво та стратегічні
альянси
Тема 6. Аналіз закордонних
8
2
2
4
8
2
ринків і стратегії проникнення
Тема 7. Транснаціональні
8
2
6
8
корпорації: форми та особливості
функціонування їх в
міжнародному бізнесі
Тема 8. Офшорні підприємства в
8
2
2
4
8
міжнародному бізнесі
Разом за змістовим модулем 2
40
10
8
22
40
2
1
Змістовий модуль 3.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 9. Формування ланцюгів
9
2
2
5
9
1
постачання в міжнародному
бізнесі
Тема 10. Форми розрахунків у
9
2
2
5
9
міжнародному бізнесі
Тема 11. Електронний бізнес в
9
2
2
5
9
2
системі міжнародного
підприємництва
Разом за змістовим модулем 3
27
6
6
15
27
2
1
Змістовий модуль 4.
СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 12. Технологічна політика
8
2
2
4
8
в міжнародному бізнесі
Тема 13. Маркетинг як
8
2
6
8
інструмент міжнародного бізнесу
Тема 14. Особлива роль
8
2
2
4
8
1
культури у формуванні
міжнародного бізнесу
Тема 15. Ділове спілкування та
8
2
2
4
8
протокол у міжнародному бізнесі
Тема 16. Агробізнес в системі
9
2*
2
5
9
2
міжнародногоспівробітництва*
Разом за змістовим модулем 4
41
10
8
23
41
2
1
Усього годин
135 32 28
75
135
8
4
Назви змістових
модулів і тем

*залучений стейкхолдер для спільного проведення аудиторного заняття

с.р.
13

8
8
8
24

7
8

6
8

8
37

8

9
7

24

8
8
7

8
7
38
123

5. Теми семінарських занять
№
з/п

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11

12
13

Назва теми

Змістовий модуль 1.
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 1. Міжнародний бізнес в епоху глобалізації
2
Тема 2. Моделі і мотивація інтернаціоналізації бізнесу
2
Тема 3. Бізнес-моделі здійснення міжнародного бізнесу
2
Разом
6
Змістовий модуль 2.
СТРАТЕГІЧНІ РІШЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
2
2
2
-

1
-

2

-

Разом

8

1

Змістовий модуль 3.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО
БІЗНЕСУ
Тема 9. Формування ланцюгів постачання в міжнародному
2
бізнесі
Тема 10. Форми розрахунків у міжнародному бізнесі
2
Тема 11. Електронний бізнес в системі міжнародного
2
підприємництва
Разом
6
Змістовий модуль 4.
СПЕЦИФІКА ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
Тема 12. Технологічна політика в міжнародному бізнесі
2
Тема 13. Маркетинг як інструмент міжнародного бізнесу
-

Тема 14. Особлива роль культури у формуванні міжнародного
бізнесу
15
Тема 15. Ділове спілкування та протокол у міжнародному бізнесі
16
Тема 16. Агробізнес в системі міжнародного співробітництва*
Разом
Всього

2

1
1

Тема 4. Стратегічні альтернативи міжнародного бізнесу
Тема 5. Міжнародне виробництво та стратегічні альянси
Тема 6. Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення
Тема 7. Транснаціональні корпорації: форми та особливості
функціонування їх в міжнародному бізнесі
Тема 8. Офшорні підприємства в міжнародному бізнесі

14

№
з/п
1

Кількість годин
денна заочна
форма форма

1
1

-

2

1

2
2
8
28

1
4

6. Самостійна робота (денна форма)
Назва теми
Тема 1. Міжнародний бізнес в епоху глобалізації
Основні етапи розвитку міжнародного бізнесу.
Тема 2. Моделі і мотивація інтернаціоналізації бізнесу
Порівняльна характеристика етапів інтернаціоналізації. Особливості

Кількість
годин
5
5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

сучасного розвитку світосподарських звязків, що сприяють
інтернаціоналізації
діяльності
фірми:
розвиток
технології;
дерегулювання економічної діяльності; спеціалізація і розвиток
кооперації.
Тема 3. Бізнес-моделі здійснення міжнародного бізнесу
Використання торгових посередників: вади й переваги. Кодекс
постачальника і кодекс виробника
Тема 4. Стратегічні альтернативи міжнародного бізнесу
Еволюція основних стратегій міжнародного бізнесу. Практика розробки
і реалізації стратегічних планів багатонаціональних компаній (БНК).
Тема 5. Міжнародне виробництво та стратегічні альянси
Компанії з управління експортною діяльністю, торгово-експортні
компанії, товарно-експедиційні агентства. Складнощі функціонування
стратегічних альянсів.
Тема 6. Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення
Спеціалізовані способи проникнення в міжнародному бізнесі.
Контрактне виробництво. Управлінський контракт. Будівництво
об'єктів під ключ. Прямі іноземні інвестиції. Стратегія будівництва
нових підприємств. Стратегія придбання існуючих підприємств. Спільні
підприємства.
Тема 7. Транснаціональні корпорації: форми та особливості
функціонування їх в міжнародному бізнесі
Тенденції розвитку транснаціонального бізнесу.
Тема 8. Офшорні підприємства в міжнародному бізнесі
Особливості офшорних холдингових компаній. Функції оперативнохолдингових компаній. Типи холдингових юрисдикцій.
Тема 9. Формування ланцюгів постачання в міжнародному бізнесі
Модель спільного споживання послуг (Shared Services Model). Модель
партнерств через взаємне володіння акціями (Equity Partnerships).
Тема 10. Форми розрахунків у міжнародному бізнесі
Міжнародний кредит, його види та характеристика. Форми і види
міжнародного
кредиту.
Форфейтингові
операції
у
зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів ринку. Факторингові
операції. Зарубіжні платіжні системи та системи електронних платежів
НБУ
Тема 11.
Електронний бізнес в системі міжнародного
підприємництва
Електронні страхові послуги. Переваги електронного страхування.
Перспективи розвитку електронної комерції в міжнародному бізнесі.
Тема 12. Технологічна політика в міжнародному бізнесі
Планування міжнародних НДДКР. Організація процесу реалізації
НДДКР.
Тема 13. Маркетинг як інструмент міжнародного бізнесу
Складові
міжнародних
маркетингових
комунікацій.
Етапи
сегментування міжнародних ринків. Комунікативний міжнародний
маркетинг.
Тема 14. Особлива роль культури у формуванні міжнародного
бізнесу
Етика міжнародного бізнесу. Формування етики поведінки в
закордонних країнах.
Тема 15. Ділове спілкування та протокол у міжнародному бізнесі
Національні особливості ділових партнерів. Прийоми переконання в

5

4

4

4

6

4

5

5

5

4

6

4

4

16

№
з/п
1

2

3

4

5

6

діловому спілкуванні.
Тема 16. Агробізнес в системі міжнародного співробітництва
Перспективи розвитку агробізнесу в індустріально розвинутих країнах.
Особливості становлення агробізнесу у країнах з перехідною
економікою. Агропромислові комплекси країн, що розвиваються.
Разом
6. Самостійна робота (заочна форма)
Назва теми
Тема 1. Міжнародний бізнес в епоху глобалізації
Інтернаціоналізація, транснаціоналізація, глобалізація й інтеграція як
фактори розвитку міжнародного бізнесу. Загальні основи ведення
міжнародної підприємницької діяльності.
Тема 2. Моделі і мотивація інтернаціоналізації бізнесу
Порівняльна характеристика етапів інтернаціоналізації. Особливості
сучасного розвитку світосподарських звязків, що сприяють
інтернаціоналізації
діяльності
фірми:
розвиток
технології;
дерегулювання економічної діяльності; спеціалізація і розвиток
кооперації.
Тема 3. Бізнес-моделі здійснення міжнародного бізнесу
Комбіновані методи експорту. Торгівля через міжнародні роздрібні
мережі. Підбір команди для експорту. Укладання експортних
контрактів. Модель контракту для іноземних партнерів. Ключові
бар’єри та стратегії експорту. Кодекс постачальника і кодекс виробника.
Тема 4. Стратегічні альтернативи міжнародного бізнесу
Організація стратегічного планування в міжнародній фірмі, передумови
формування стратегії міжнародних фірм. Види міжнародних стратегій.
Алгоритми стратегічного планування. Корпоративні стратегії розвитку.
Корпоративні стратегії здійснення закордонних операцій. Практика
розробки і реалізації стратегічних планів багатонаціональних компаній
(БНК).
Тема 5. 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
агентства.
Міжнародне співробітництво компаній. Переваги стратегічних альянсів.
Можливість спрощеного проникнення на новий ринок. Поділ ризиків.
Обмін знаннями та досвідом. Синергія та конкурентні переваги. Типи
стратегічних союзів. Комплексні альянси. Функціональні альянси.
Організація діяльності стратегічних альянсів. Вибір партнерів. Форма
власності. Принципи спільного управління. Складнощі функціонування
стратегічних альянсів.
Тема 6. Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення
Спеціалізовані способи проникнення в міжнародному бізнесі.
Контрактне виробництво. Управлінський контракт. Будівництво
об'єктів під ключ. Прямі іноземні інвестиції. Стратегія будівництва
нових підприємств. Стратегія придбання існуючих підприємств. Спільні

5

62
Кількість
годин
8

8

8

7

8

6

7

8

9

10

11

12

підприємства.
Тема 7. Транснаціональні корпорації: форми та особливості
функціонування їх в міжнародному бізнесі
Транснаціональні корпорації як суб’єкти міжнародного бізнесу. Цілі
багатонаціональних корпорацій. Місце ТНК в міжнародному бізнесі.
Визначення транснаціональної корпорації. Ознаки, сутність і
класифікація транснаціональних корпорацій. Класифікація ТНК за
ступенем
інтернаціоналізації:
інтернаціональні
корпорації,
багатонаціональні (мультинаціональні) корпорації (МНК), глобальні
корпорації. Класифікація ТНК в залежності від принципів
взаємовідносин материнської компанії з дочірніми підприємствами:
етноцентричний
тип,
поліцентричний
тип,
регіоцентричний,
геоцентричний. Форми ТНК на сучасному етапі. Тенденції розвитку
транснаціонального бізнесу.
Тема 8. 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.
Особливості офшорних холдингових компаній. Функції оперативнохолдингових компаній. Типи холдингових юрисдикцій. Особливості
офшорних фінансових компаній. Схеми фінансових операцій офшорних
фінансових фірм. Особливості офшорних ліцензійних фірм, їх схема
діяльності.
Тема 9. Формування ланцюгів постачання в міжнародному бізнесі
Модель взаємної зацікавленості результатами співпраці (Vested Business
Model). Модель спільного споживання послуг (Shared Services Model).
Модель партнерств через взаємне володіння акціями (Equity
Partnerships).
Тема 10. Форми розрахунків у міжнародному бізнесі
Економічна природа міжнародних розрахунків та особливості їх
проведення.
Форми
міжнародних
розрахунків.
Особливості
документообігу в операціях міжнародних розрахунків. Організація
міжнародних розрахунків за допомогою інкасо. Сутність та особливості
документарного акредитива Застосування документарного акредитива в
міжнародних розрахунках. Недокументарні форми міжнародних
розрахунків. Міжнародні розрахунки в формі переказу. Авансовий
платіж. Платіж на відкритий рахунок. Банківський переказ. Ризики,
недоліки та переваги окремих форм міжнародних розрахунків.
Міжнародний кредит, його види та характеристика. Форми і види
міжнародного
кредиту.
Форфейтингові
операції
у
зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів ринку. Факторингові
операції. Зарубіжні платіжні системи та системи електронних платежів
НБУ
Тема 11. Електронний бізнес в системі міжнародного
підприємництва
Електронний документообіг. Електронні аукціони. Електронна пошта.
Електронні страхові послуги. Переваги електронного страхування.
Перспективи розвитку електронної комерції в міжнародному бізнесі.
Тема 12. Технологічна політика в міжнародному бізнесі
Сутність і тип технологічної політики в міжнародному бізнесі. Види
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міжнародних науково-технічних відносин. Особливості сучасного
технологічного розвитку. Інтернаціоналізація технологічної політики.
Характеристика міжнародного ринку технологій. Форми технологічного
трансферту. Планування міжнародних НДДКР. Організація процесу
реалізації
НДДКР.
Особливості
міжнародного
інжинірингу.
Обмежувальна ділова практика у сфері передачі технологій та
відповідальність за порушення патентних прав
Тема 13. Маркетинг як інструмент міжнародного бізнес Зміст і
значення маркетингової діяльності в міжнародному бізнесі.
Маркетингове середовище міжнародного бізнесу. Форми виходу
компанії на зовнішній ринок і критерії вибору каналу розподілу.
Основні рішення міжнародної товарної політики компаній. Особливості
міжнародних маркетингових досліджень та сегментації міжнародних
ринків. Характеристика основних стадій процесу проведення
міжнародного маркетингового дослідження. Складові міжнародних
маркетингових комунікацій. Етапи сегментування міжнародних ринків.
Комунікативний міжнародний маркетинг.
Тема 14. Особлива роль культури у формуванні міжнародного
бізнесу
Характеристика основних факторів змін культури: економічного
прогресу та глобалізації. Етноцентризм, заходи попередження
етноцентричної поведінки. Етика міжнародного бізнесу. Формування
етики поведінки в закордонних країнах.
Тема 15. Ділове спілкування та протокол у міжнародному бізнесі
Організація ділових переговорів Роль і значення ділового спілкування у
міжнародному бізнесі. Форми та особливості ділового спілкування в
міжнародній підприємницькій діяльності. Особливості ділового
протоколу в міжнародному бізнесі. Складові ділових переговорів.
Встановлення робочих відносин з партнером. Основні етапи і тактичні
прийоми переговорів (взаємне уточнення інтересів, точок зору,
концепцій і позицій; обговорення, дискусія, подання аргументів і
обґрунтування своїх пропозицій; узгодження позицій і досягнення
домовленостей). Національні особливості ділових партнерів. Прийоми
переконання в діловому спілкуванні.
Тема 16. Агробізнес в системі міжнародного співробітництва
Перспективи розвитку агробізнесу в індустріально розвинутих країнах.
Особливості становлення агробізнесу у країнах з перехідною
економікою. Агропромислові комплекси країн, що розвиваються.
Разом
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7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Заочна форма навчання
Індивідуальні завдання для здобувачів заочної форми навчання передбачає написання
контрольної роботи. Метою виконання контрольної роботи є закріплення і поглиблення
теоретичних знань і практичних навичок, засвоєння загальних закономірностей, принципів і
методів функціонування міжнародного бізнесу.
Під час вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» студенти заочної
форми навчання виконують одне індивідуальне завдання, результати якого представляють у
вигляді письмової роботи. Контрольну роботу студенти виконують самостійно протягом
вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес» з проведенням консультацій викладачем
дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

Вказівки щодо вибору варіанту контрольної роботи та індивідуальні завдання, що
відповідають обраному варіанту, наведено у «Методичних рекомендаціях для самостійної
роботи та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародний бізнес» для студентів
заочної форми навчання спеціальності 051 Економіка», які входять до методичного
забезпечення дисципліни. Контрольна робота зараховується, якщо в ній повністю висвітлені
теоретичні і практичні питання, правильно виконані тестові завдання.
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Теоретичні та практичні положення дисципліни вивчаються студентами в процесі
роботи над лекційним курсом, участі у семінарських заняттях, при виконанні індивідуальних
завдань (студентами заочної форми навчання), самостійній роботі, яка полягає у вивченні та
опрацюванні наукової, навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів,
виконанні навчальних завдань.
При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального процесу
передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: лекції-бесіди, робота в
мікрогрупах, семінари-дискусії, кейс-метод, аудіовізуальний метод, метод «дерева рішень»,
презентації. Лекції-бесіди – при читанні лекції студентам даються питання для самостійного
розміркування, що дає змогу зосередити увагу на найбільш важливих проблемах теми, яка
вивчається, визначити зміст і темп викладу навчального матеріалу з урахуванням рівня
підготовленості та освіти аудиторії. Окрім питань студентів, вона допускає викладення ними
своєї точки зору з того чи іншого питання. Робота в мікрогрупах використовується з метою є
розв'язання дилем, що потребують колективного обговорення. Кейс-метод (метод аналізу
конкретних ситуацій) передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій,
складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення
навчального матеріалу. Застосування аудіовізуального методу передбачає використання
можливостей Інтернет, теле-, відео-, фото-, аудіо- та інших матеріалів у навчальному
процесі. Метод «дерева рішень» використовується з метою зважити переваги і недоліки
різних варіантів дій, рішень тощо, аналізуючи та оцінюючи альтернативні варіанти
розв'язання проблеми та прогнозуючи наслідки кожного з них.
Дистанційні технології навчання є однією з форм індивідуалізації освітнього процесу,
що ґрунтується на принципах відкритого навчання з широким використанням комп’ютерних
навчальних програм різного призначення та створює інформаційне освітнє середовище для
передачі веб-ресурсів навчальних дисциплін і взаємодії між учасниками. Дистанційне
навчання в Уманському НУС здійснюється відповідно до положення «Про організацію
поточного, семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із
застосуванням дистанційних технологій в Уманському національному університеті
садівництва». Для забезпечення освітнього процесу з використанням технологій
дистанційного навчання в УНУС і використовується система управління навчанням Moodle.
Матеріали
курсу
«Міжнародний
бізнес» розміщені
на
платформі
Moodle
https://moodle.udau.edu.ua/course/index.php?categoryid=72. В разі запровадження карантинних
обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з
викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet,
Moodle.
10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Для забезпечення оцінювання проводиться поточний (модульний) та підсумковий

(екзамен) контроль. Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної
системи елементів знань та вмінь аспірантів з того чи іншого модулю.
При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях
оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання лабораторних
робіт; повнота, якість і вчасність їх виконання та результати захисту; рівень знань,
продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при
обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття; результати експрес-контролю тощо.
При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою навчальною
програмою дисципліни (для заочної форми навчання), оцінюванню в балах підлягають:
самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; підготовка конспектів навчальних
чи наукових тестів; підготовка реферативних матеріалів з публікації тощо.
При виконанні модульних завдань оцінюванню в балах підлягають теоретичні знання і
практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного модуля.
У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин,
здобувачі мають право, з дозволу лектора за поданням викладача, який проводить практичні
заняття, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок складання визначає
викладач, що веде практичні заняття.
Знання здобувача з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума
балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від
максимально можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне
перескладання модуля у терміни встановлені викладачем.
Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та
підсумкового контролю виставляється як сума набраних аспірантом балів протягом семестру
та балів набраних здобувачем на підсумковому контролі.
До підсумкового контролю допускаються здобувачі, які виконали всі модульні
контролі, передбачені для даної навчальної дисципліни і за рейтинговим показником набрали
не менш як 35 балів.
Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання здобувачів на
заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до навчального плану у
вигляді екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу та в обсязі
навчального матеріалу, визначеному даною робочою програмою навчальної дисципліни.
Форма проведення контролю є комбінованою (передбачає усну відповідь на два теоретичних
питання і письмово на одне тестове завдання).Зміст і структура контрольних завдань,
екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри.
Якщо у підсумку здобувач отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він
допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Здобувач,
допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни,
визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання
поточно-модульного контролю і скласти підсумковий контроль.
У разі отримання здобувачем за рейтинговим показником оцінки “F”, то він повинен
пройти повторний курс вивчення цієї дисципліни протягом наступного семестру
(навчального року) за графіком, встановленим деканатом. Бали, отримані при вивченні
дисципліни у попередній період, анулюються.
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена спеціальна 100- бальна

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма
видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної
роботи, науково-дослідної роботи, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при
вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобувач може набрати
максимально 70 балів. На підсумковому контролі (екзамені) здобувач може набрати
максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів.
Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни розподіляються
наступним чином.
Поточний контроль.
Максимальна сума балів поточного контролю – 70. Об’єктами поточного контролю
знань студентів є:
1.
Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях.
При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях
оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що
передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх
виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах
на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені як предмет
дискусії тощо.
2.
Модульний контроль.
При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають
теоретичні знання і практичні уміння, яких набули здобувачі після опанування певного
змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів за
кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 (6)
балів.
У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин,
студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього семінарського заняття.
Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на проведення
модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. Перездача
модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. Знання
студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови коли сума балів його
поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від максимально
можливої суми за цей модуль. В такому випадку можливе повторне перескладання модуля у
терміни, встановлені викладачем.
3. Виконання самостійної роботи.
Самостійна робота здобувачів полягає у вивченні та опрацюванні наукової, навчальнометодичної літератури, законодавчих і нормативних актів; виконанні навчальних завдань;
опрацюванні лекційного матеріалу; підготовці до виступу на семінарських заняттях;
поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; пошуку (підборі) та огляді
літературних джерел за заданою проблематикою дисципліни; аналітичному розгляді
наукових публікацій; контрольній перевірці здобувачами власних знань за запитаннями для
самодіагностики; підготовку до модульного контролю; систематизації вивченого матеріалу з
метою підготовки до підсумкового контролю (екзамену).
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль з курсу «Міжнародний бізнес» забезпечує оцінку результатів
навчання здобувачів на заключному етапі вивчення дисципліни і проводиться відповідно до
навчального плану у вигляді екзамену в термін, встановлений графіком навчального процесу

та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою (силабусом) навчальної
дисципліни. Під час проходження підсумковому контролі (екзамені) здобувач може набрати
максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів.
Форма проведення контролю є комбінованою (передбачає усну відповідь на два
теоретичних питання і письмово на одне тестове завдання). Кожне з питань та тестові
завдання оцінюються за шкалою від 0 до 10 балів.
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Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів). Здобувач має систематичні та глибокі знання
навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати практичні завдання, які передбачені
програмою курсу, засвоїв основну й ознайомився з додатковою літературою, викладає
матеріал у логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить практичні
приклади у контексті тематичного теоретичного матеріалу.
Оцінка «добре» (74 – 89 балів). Здобувач повністю засвоїв навчальний матеріал, знає
основну літературу, вміє виконувати практичні завдання, викладає матеріал у логічній
послідовності, робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних прикладів
у контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускає незначні помилки у
формулюванні термінів, категорій, невеликі арифметичні помилки у розрахунках при
вирішенні практичних завдань.
Оцінка «задовільно» (60 – 73 бали). Здобувач засвоїв матеріал не у повному обсязі,
дає неповну відповідь на поставлені теоретичні питання, припускається грубих помилок при
вирішенні практичного завдання.
Оцінка «незадовільно» (менше 60 балів). Здобувач не засвоїв навчальний матеріал,
дає неправильні відповіді на поставлені теоретичні питання, не володіє основними методами
наукових досліджень при виконанні практичних завдань. Здобувач не допускається до
складання іспиту, якщо кількість балів одержаних за результати успішності під час
поточного та модульного контролю (відповідно змістовому модулю) впродовж семестру в
сумі не досягла 35 балів.
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4. Європейський союз www.europe.eu.int
5. Міжнародний валютний фонд www.imf.org
6. Світовий банк www.worldbank.org http://www.worldbank.org/

7. Світова організація торгівлі www.wto.org
8. U.S. Department of the Treasury www.ustreas.gov
9. Bureau of the Public Debt T-Bill, Notes and Bonds www.publicdebt.treas.gov
10. U.S. Bureau of Economic Analysis www.bea.doc.gov
11. U.S. Department of Commerce www.doc.gov
12. National Bureau of Economic Research www.nber.org
13. Investment Company Institute www.ici.org
14. Joint Economic Committee www.house.gov
15. Statistics Canada www.statcan.ca
16. U.K. Office of National Statistics www.ons.gov.uk
17. Japan Economic Planning Agency www.epa.go.jp
18. German Federal Statistical Office www.statistik-bund.de
19. German Federal Economics Office www.bawi.de

15. Зміни у робочій програмі на 2021-2022 навчальний рік.
Викладання навчальної дисципліни «Міжнародний бізнес» розпочато в 2021-2022
н.р. у зв’язку з започаткуванням нової освітньо-професійної програми «Бізнес-економіка»
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка».

