




1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань:  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
Обов’язкова  

 
Спеціальність:  

051 «Економіка» 

 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

 

 

Освітня програма 

Економіка 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 
3-й 5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

5-й 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

30 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 4 год. 

Лабораторні 

  -  

Самостійна робота 

76 год. 08 год. 

Індивідуальні завдання    

 - 

Вид контролю: 

екзамен  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

 

Галузь знань:  

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
Обов’язкова  

 
Спеціальність:  

051 «Економіка» 

 

Модулів – 1 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

 

Освітня програма 

Економіка 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 3 
1-й - 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 год. 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5 

30 год. - 

Практичні, семінарські 

14 год. - 

Лабораторні 

  -  

Самостійна робота 

76 год. - 

Індивідуальні завдання    

 - 

Вид контролю: 

екзамен  

 

 
 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Основи міжнародного бізнесу» належить до обов’язкових 

дисциплін, вивчення яких передбачено освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета вивчення дисципліни: визначення основних принципів, понять та засад 

функціонування  міжнародного бізнесу, формування у студентів системи знань про найбільш 

важливі аспекти його організаційних основ, необхідних для подальшої успішної практичної 

роботи в сфері зовнішньоекономічної діяльності, зокрема у міжнародній торгівлі  та  комерції. 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної 

програми:  вивчення змісту дисципліни базується на освоєнні курсів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти: політична економія, національна економіка, міжнародна 

економіка, основи міжнародного бізнесу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в процесі вивчення навчальної дисципліни «Основи 

міжнародного бізнесу» повинні набути такі компетентності як: 

 здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях. 

 розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 

структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави 

 здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

 здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

  Виконання вимог щодо опанування навчальною дисципліною «Основи міжнародного 

бізнесу» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості результатів навчання: 

 розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем. 

 усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, 

інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 

держави. 

 вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 

характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності. 

    



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО 

БІЗНЕСУ 

Тема 1.  Сутніть та особливості ведення міжнародного бізнесу і здійснення 

міжнародної підприємницької діяльності 

Сутність, види та форми міжнародного бізнесу. Характер і особливості розвитку 

міжнародного бізнесу. Сучасна економічна глобалізація. Зовнішнєсередовище міжнародного 

бізнесу. Правове, політичне, економічнесередовище. Фактори, що впливають на торгівельні та 

інвестиційні моделі. Еволюція міжнародного бізнесу. Класифікація рівнів розвитку країн 

світу.. 

 

Тема 2.  Теорії міжнародного бізнесу 

Теорії ринкової влади та монополістичних переваг. Динамічна теорія ендогенного 

зростання фірми. Теорія циклу життя продукту. Фінансові теорії багатонаціональних 

підприємств. Теорія інтерналізації. Теорія транзакційних витрат. Теорії стадій розвитку 

багатонаціональних фірм. Теорія конкурентних переваг. Теорія "летючих гусей". Ресурсна 

теорія багатонаціональних підприємств. Теорія "обміну концентрації на близькість". Теорія 

гетерогенних багатонаціональних підприємств. Теорія олігополістичної реакції. Теорія нової 

економічної географії та діяльність БНП. Теорія міжнародних нових підприємств. Заснована 

на знаннях теорія БНП. Теорія регіональних багатонаціональних підприємств. Мережева 

теорія багатонаціональних підприємств. Теорії фрагментації міжнародного виробництва БНП. 

Теорії взаємозв'язку між ПІІ та розвитком країни. Теорія переговорних відносин 

 

Тема 3. Аналіз внутрішнього середовища міжнародного бізнесу 

Діагностика місії, цілей та стратегій міжнародної компанії. Оцінка відповідності 

організаційних структур управління міжнародним бізнесом стратегіям компанії. Розробка 

технологічної політики та застосування новацій менеджментом міжнародної компанії. 

Порядок видачі завдань та надання звітів у системі міжнародного бізнесу. 

Характеристика керівників та спеціалістів міжнародної фірми. Стартовий аналіз 

макрозовнішнього середовища міжнародної фірми та її системи менеджменту. Урахування 

національних стереотипів поведінки у сфері міжнародного бізнесу. Конкурентний аналіз 

галузі в країні базування та в країнах, що приймають. 

 

Тема  4. Зовнішнє середовище у міжнародному бізнесі 

Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище. Основні елементи зовнішнього 

середовища міжнародного бізнесу. Економічний сектор міжнародного середовища. 

Постачальники ресурсів. Конкуренти.  

Технологічний сектор зовнішнього середовища. Вплив національних культур. 

Політичний сектор зовнішнього середовища. Особливості аналізу зовнішнього середовища 

міжнародного бізнесу. 

 

Тема 5. Стратегічні аспекти міжнародного бізнесу 

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. Практика 

розробки і реалізації стратегічних планів багатонаціональних компаній (БНК). 

 

 

 



Тема 6. Форми організації підприємницької діяльності в міжнародному бізнесі 

Системи організаційно-правових форм бізнесу в Україні і в інших країнах світу. 

Напрями організаційних перетворень у міжнародних корпораціях і їхніх структурних 

одиниць. Зміна організаційно-правової форми, складу власників, структури капіталу. 

Фактори організаційного розвитку міжнародних корпорацій та макрорівня (штаб-

квартира корпорації). Основні форми корпоративної інтеграції в міжнародному бізнесі. 

Прямі іноземні інвестиціяї (ПІІ) у світовій економіці. Вигоди та витрати від прямих 

іноземних інвестицій для вітчизняної країни компанії інвестора. Інструменти урядової 

політики країни-донора та країни реціпієнта ПІІ. 

Вибір форм бізнесу. Правові питання організації бізнесу. Колективна,приватна, 

державна форми власності в міжнародному бізнесі. Особливості ведення бізнесу без 

створення юридичної особи. Роль господарськихтовариств в міжнародному бізнесі. Спільне з 

іноземним капіталом підприємство, транснаціональна компанія, багатонаціональна компанія, 

міжнародний проект. Ліцензування. Франчайзинг. Системи організаційно-правових форм 

бізнесу в Україні та за кордоном. 

Фізичні особи в міжнародному бізнесі. Специфічні форми підприємництва за 

кордоном. 

 

Тема 7. Форми та методи здійснення міжнародних комерційних операцій 

Міжнародні організації, що сприяють розвитку системи світових 

господарськихзв’язків. Зовнішньоекономічні пріоритети Європейського союзу (ЄС). Єдиний 

ринок ЄС. Політика захисту прав споживача в ЄС. Вплив Світової організації торгівлі на 

економіку України та діяльність вітчизняних підприємств. Методи та форми здійснення 

торгівельних операцій міжнародних компаній. Характеристика операцій з експорту та імпорту 

товарів. 

Торгівля готовою продукцією. Торгівля продукцією в розібраному вигляді. Оренда 

машинта обладнання. Зустрічна торгівля. Виробнича та збутова кооперація. Торгівля у складі. 

Компенсаційні операції у сфері міжнародного бізнесу. Торгівля комплектним обладнанням. 

Методи розрахунку економічної ефективності міжнародних комерційних операцій 

Дослідження факторів підвищення ефективності міжнародних комерційних операцій. і 

експортних операцій. Удосконалення організаційних форм здійснення експортно-імпортних 

операцій. Формування систем процесів здійснення. Забезпечення результатив-ності 

контрактної діяльності суб’єкта господарювання. Організація підготовки, складання та 

виконання умов зовнішньоекономічних контрактів. Розрахунок економічної ефективності 

міжнародних комерційних операцій. 

 

Тема 8. Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі 

Показники та чинники, які визначають міжнародну конкурентоспроможність компанії. 

SWOT-аналіз. Концепція ланцюжка витрат. Методики визначення конкурентної позиції 

компанії. Показники та чинники, які визначають міжнародну конкурентоспроможність 

підприємства (організації). Вплив галузевих особливостей на конкурентоспроможність 

підприємства. Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

Різноманітні підходи до аналізу конкурентної ситуації на міжнародних галузевих ринках. 

Показники, по яких оцінюється конкурентна позиція компанії. 

Конкурентні стратегії на різних галузевих ринках. Вплив галузевих особливостей на 

конкурентоспроможність підприємства. Стратегія конкуренції у фрагментованих галузях. 

Стратегія конкуренції у новостворюваних галузях. Стратегія конкуренції у зрілих галузях. 

Стратегія конкуренції в занепадаючих галузях. 
 

Тема 9. Особливості фінансування міжнародних бізнес-операцій 

Світові фінансові центри. Світовий фінансовий ринок. Глобалізація фінансових ринків 

як процес: позитивні та негативні фактори. Тенденції світового фінансового ринку. 



Фінансові рішення у середовищі міжнародного бізнесу. Валютні ризики у 

міжнародному бізнесі. Інститути спільного інвестування. Причини та наслідки світової 

фінансової кризи для міжнародного бізнесу.  Фінансово-банківський механізм у 

міжнародному бізнесу. Роль похідних фінансових інструментів на міжнародних фінансових 

ринках. 

Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Діяльність 

транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку. 
 

Тема 10. Електронна комерція в міжнародному бізнесі 

Суть і зміст електронної комерції. Основні категорії та класи електронної комерції. 

Переваги та характерні риси електронної комерції. Електронна комерція як форма ведення 

бізнесу. Механізми функціонування глобальної електронної торгівлі. Інфраструктура та 

менеджмент систем електронного бізнесу. Сучасні електронні біржові системи. 

 Складові електронної комерції. Сектор B2B. Сектор B2C. Сектор B2G. Сектор C2B. 

Сектор C2C. Сектор C2G. Сектор G2B. Сектор G2C. Сектор G2G. 

Електронні платіжні системи. Внутрішньодержавна та міжнародна платіжна система. 

Переваги та недоліки використання електронних грошей при здійсненні оплат в 

міжнародному бізнесі.  
 

Тема 11. Транспортно-логістичне забезпечення міжнародних бізнес-операцій 

Поняття міжнародної логістики. Причини використання світовихджерел постачання. 

Перешкоди використання офшорних джерел. Структура ринку розподілу перевезень. 

Логістика та ефективність комерційних операцій. Логістичні системи 

зовнішньоекономічних угод. Взаємодія логістичних систем зовнішньоекономічних операцій. 
 

Тема 12. 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 оподаткуванняфірм, що зареєстровані та діють у 

вільних економічних зонах. 

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. 
 

Тема 13. Ділова культура, етика і соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі 

Класична типологія культур. Принципи та методи управління організаційною 

культурою. Характеристика внутрішнього та зовнішнього культурного середовища 

міжнародної компанії. Специфічні культурні цінності міжнародних компаній. Культурні 

аспекти управління міжнародним бізнесом. Дослідження впливу культури країни-реципієнта 

на процес прийняття рішень міжнародними менеджерами. Вплив глобалізації на організаційну 

культуру. Основні характеристики етичного ведення міжнародного бізнесу.  

Особливості етики в міжнародних корпораціях. Основні етичні концепції в 

міжнародному бізнесі.  Основні категорії, що визначають моральний портрет фірми: соціальна 

відповідальність, етика бізнесу,діловий етикет. Особливості міжнародного бізнес-етикету. 

Принципи бізнес-етикету таправила етичної поведінки у сфері міжнародної економічної 

діяльності. Організація навчання етичній поведінці керівників та підлеглих.  

Сутність поняття "соціальна відповідальність", "соціальна справедливість", "соціальне 

партнерство". Рівні соціальної відповідальності: соціальне зобов’язання, соціальне реагування, 

соціальна чутливість. Відповідальність міжнародної компанії перед акціонерами, персоналом, 

покупцями, постачальниками, суспільством.  
 



Тема 14. 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 

 

 

 

1. Структура навчальної дисципліни 

 
 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо- 

го  

у тому числі усьо-

го 

у тому числі 

л п 

(с) 

лаб інд. с.р. л п 

(с) 

лаб. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1.  

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

Тема 1.  Сутніть та 

особливості ведення 

міжнародного бізнесу і 

здійснення міжнародної 

підприємницької 

діяльності 

8 2 2 - - 4 8 2 - - - 6 

Тема 2.  Теорії 

міжнародного бізнесу 

8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Тема 3. Аналіз 

внутрішнього середовища 

міжнародного бізнесу 

8 2 - - - 6 8 - - - - 8 

Тема  4. Зовнішнє 

середовище у 

міжнародному бізнесі 

9 2 2 - - 5 9 - - - - 9 

Тема 5. Стратегічні 

аспекти міжнародного 

бізнесу 

9 2 - - - 7 9 - - - - 9 

Тема 6. Форми організації 

підприємницької 

діяльності в 

міжнародному бізнесі 

9 2 2 - - 5 9 2 - - - 7 

Тема 7. Форми та методи 

здійснення міжнародних 

комерційних операцій 

9 2 - - - 7 9 - 2  - 7 

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 14 6 - - 40 60 4 2 - - 54 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2.  

СТРУКТУРНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ, СТРУКТУРНІ  ТА ФІНАНСОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

Тема 8. 

Конкурентоспроможність 

в міжнародному бізнесі 

8 2 2   4 8 - 2 - - 6 

Тема 9. Особливості 

фінансування 

міжнародних бізнес-

операцій 

9 4 -   5 9 2 - - - 7 

Тема 10. Електронна 

комерція в міжнародному 

бізнесі 

8 2 2   4 8 - - - - 8 

Тема 11. Транспортно-

логістичне забезпечення 

міжнародних бізнес-

операцій 

9 2 -   7 9 - - - - 9 

Тема 12. Специфіка 

міжнародного бізнесу у 

вільних економічних 

зонах 

9 2 2   5 9 2 - - - 7 

Тема 13. Ділова культура, 

етика і соціальна 

відповідальність в 

міжнародному бізнесі 

9 2 -   7 9 - - - - 9 

Тема 14. Участь 

українських підприємств у 

міжнародному бізнесі. 

8 2 2   4 8 - - - - 8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

60 16 8 - - 36 60 4 2 - - 54 

Усього годин 120 30 14 - - 76 120 8 4 - - 108 

 
5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1.  

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

1 Тема 1.  Сутніть та особливості ведення міжнародного бізнесу і 

здійснення міжнародної підприємницької діяльності 

2 - 

2 Тема 2.  Теорії міжнародного бізнесу - - 

3 Тема 3. Аналіз внутрішнього середовища міжнародного бізнесу - - 

4 Тема  4. Зовнішнє середовище у міжнародному бізнесі 2 - 

5 Тема 5. Стратегічні аспекти міжнародного бізнесу - - 

6 Тема 6. Форми організації підприємницької діяльності в 

міжнародному бізнесі 

2 - 

7 Тема 7. Форми та методи здійснення міжнародних комерційних 

операцій 

- 2 

 Разом 6 2 



Змістовий модуль 2. 

СУТНІСТЬ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА 

8 Тема 8. Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі 2 - 

9 Тема 9. Особливості фінансування міжнародних бізнес-операцій 4 - 

10 Тема 10. Електронна комерція в міжнародному бізнесі 2 - 

11 Тема 11. Транспортно-логістичне забезпечення міжнародних 

бізнес-операцій 

2 - 

12 Тема 12. Специфіка міжнародного бізнесу у вільних економічних 

зонах 

2 2 

13 

 

Тема 13. Ділова культура, етика і соціальна відповідальність в 

міжнародному бізнесі 

2 - 

14 Тема 14. Участь українських підприємств у міжнародному 

бізнесі. 

2 2 

 Разом 8 2 

Всього 14 4 

 

6. Самостійна робота (денна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.  Сутніть та особливості ведення міжнародного бізнесу і 

здійснення міжнародної підприємницької діяльності 

Фактори, що впливають на торгівельні та інвестиційні моделі. Еволюція 

міжнародного бізнесу. Класифікація рівнів розвитку країн світу. 

4 

2 Тема 2.  Теорії міжнародного бізнесу 

Теорія гетерогенних багатонаціональних підприємств. Теорія 

олігополістичної реакції. Теорія нової економічної географії та 

діяльність БНП. Теорія міжнародних нових підприємств. Заснована на 

знаннях теорія БНП.  

6 

3 Тема 3. Аналіз внутрішнього середовища міжнародного бізнесу 

Урахування національних стереотипів поведінки у сфері міжнародного 

бізнесу. Конкурентний аналіз галузі в країні базування та в країнах, що 

приймають. 

6 

4 Тема  4. Зовнішнє середовище у міжнародному бізнесі 

Вплив національних культур. Особливості аналізу зовнішнього 

середовища міжнародного бізнесу. 

5 

5 Тема 5. Стратегічні аспекти міжнародного бізнесу 

Корпоративні стратегії розвитку. Корпоративні стратегії здійснення 

закордонних операцій. Практика розробки і реалізації стратегічних 

планів багатонаціональних компаній (БНК). 

7 

6 Тема 6. Форми організації підприємницької діяльності в 

міжнародному бізнесі 

Ліцензування. Франчайзинг. Системи організаційно-правових форм 

бізнесу в Україні та за кордоном. Фізичні особи в міжнародному бізнесі. 

Специфічні форми підприємництва за кордоном. 

5 

7 Тема 7. Форми та методи здійснення міжнародних комерційних 

операцій 

Організація підготовки, складання та виконання умов 

зовнішньоекономічних контрактів. Розрахунок економічної 

ефективності міжнародних комерційних операцій 

7 

8 Тема 8. Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі 

Конкурентні стратегії на різних галузевих ринках. Вплив галузевих 

особливостей на конкурентоспроможність підприємства. Стратегія 

4 



конкуренції у фрагментованих галузях. Стратегія конкуренції у 

новостворюваних галузях. Стратегія конкуренції у зрілих галузях. 

Стратегія конкуренції в занепадаючих галузях. 

9 Тема 9. Особливості фінансування міжнародних бізнес-операцій 

Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Діяльність 

транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку. 

5 

10 Тема 10. Електронна комерція в міжнародному бізнесі 

Сучасні електронні біржові системи. Переваги та недоліки 

використання електронних грошей при здійсненні оплат в 

міжнародному бізнесі.  

4 

11 Тема 11. Транспортно-логістичне забезпечення міжнародних бізнес-

операцій 

Логістика та ефективність комерційних операцій. Логістичні системи 

зовнішньоекономічних угод. Взаємодія логістичних систем 

зовнішньоекономічних операцій. 

7 

12 Тема 12. Специфіка міжнародного бізнесу у вільних економічних зонах 

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. 

5 

13 Тема 13. Ділова культура, етика і соціальна відповідальність в 

міжнародному бізнесі 

Вплив глобалізації на організаційну культуру. Основні характеристики 

етичного ведення міжнародного бізнесу. Організація навчання етичній 

поведінці керівників та підлеглих. Відповідальність міжнародної 

компанії перед акціонерами, персоналом, покупцями, постачальниками, 

суспільством.  

7 

14 Тема 14. Участь українських підприємств у міжнародному бізнесі. 

Сприятливі та несприятливі умови міжнародного бізнесу в Україні. 

Вектори участі українських підприємств в міжнародній виробничій 

кооперації 

4 

Разом 76 

 

6. Самостійна робота (заочна форма) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.  Сутніть та особливості ведення міжнародного бізнесу і 

здійснення міжнародної підприємницької діяльності 

Фактори, що впливають на торгівельні та інвестиційні моделі. 

Еволюція міжнародного бізнесу. Класифікація рівнів розвитку країн 

світу. 

6 

2 Тема 2.  Теорії міжнародного бізнесу 

Теорії ринкової влади та монополістичних переваг. Динамічна теорія 

ендогенного зростання фірми. Теорія циклу життя продукту. Фінансові 

теорії багатонаціональних підприємств. Теорія інтерналізації. Теорія 

транзакційних витрат. Теорії стадій розвитку багатонаціональних фірм. 

Теорія конкурентних переваг. Теорія "летючих гусей". Ресурсна теорія 

багатонаціональних підприємств. Теорія "обміну концентрації на 

близькість". Теорія гетерогенних багатонаціональних підприємств. 

Теорія олігополістичної реакції. Теорія нової економічної географії та 

діяльність БНП. Теорія міжнародних нових підприємств. Заснована на 

знаннях теорія БНП. Теорія регіональних багатонаціональних 

8 



підприємств. Мережева теорія багатонаціональних підприємств. Теорії 

фрагментації міжнародного виробництва БНП. Теорії взаємозв'язку між 

ПІІ та розвитком країни. Теорія переговорних відносин 

3 Тема 3. Аналіз внутрішнього середовища міжнародного бізнесу 

Діагностика місії, цілей та стратегій міжнародної компанії. Оцінка 

відповідності організаційних структур управління міжнародним 

бізнесом стратегіям компанії. Розробка технологічної політики та 

застосування новацій менеджментом міжнародної компанії. 

Порядок видачі завдань та надання звітів у системі міжнародного 

бізнесу. Характеристика керівників та спеціалістів міжнародної фірми. 

Стартовий аналіз макрозовнішнього середовища міжнародної фірми та 

її системи менеджменту. Урахування національних стереотипів 

поведінки у сфері міжнародного бізнесу. Конкурентний аналіз галузі в 

країні базування та в країнах, що приймають. 

8 

4 Тема  4. Зовнішнє середовище у міжнародному бізнесі 

Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище. Основні елементи 

зовнішнього середовища міжнародного бізнесу. Економічний сектор 

міжнародного середовища. Постачальники ресурсів. Конкуренти.  

Технологічний сектор зовнішнього середовища. Вплив національних 

культур. Політичний сектор зовнішнього середовища. Особливості 

аналізу зовнішнього середовища міжнародного бізнесу. 

9 

5 Тема 5. Стратегічні аспекти міжнародного бізнесу 

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. Практика розробки і реалізації стратегічних 

планів багатонаціональних компаній (БНК). 

9 

6 Тема 6. Форми організації підприємницької діяльності в 

міжнародному бізнесі 

Ліцензування. Франчайзинг. Системи організаційно-правових форм 

бізнесу в Україні та за кордоном. Фізичні особи в міжнародному бізнесі. 

Специфічні форми підприємництва за кордоном. 

7 

7 Тема 7. Форми та методи здійснення міжнародних комерційних 

операцій 

Організація підготовки, складання та виконання умов 

зовнішньоекономічних контрактів. Розрахунок економічної 

ефективності міжнародних комерційних операцій 

7 

8 Тема 8. Конкурентоспроможність в міжнародному бізнесі 

Конкурентні стратегії на різних галузевих ринках. Вплив галузевих 

особливостей на конкурентоспроможність підприємства. Стратегія 

конкуренції у фрагментованих галузях. Стратегія конкуренції у 

новостворюваних галузях. Стратегія конкуренції у зрілих галузях. 

Стратегія конкуренції в занепадаючих галузях. 
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9 Тема 9. Особливості фінансування міжнародних бізнес-операцій 

Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Діяльність 

транснаціональних банків на світовому фінансовому ринку. 

7 

10 Тема 10. Електронна комерція в міжнародному бізнесі 

Суть і зміст електронної комерції. Основні категорії та класи 

електронної комерції. Переваги та характерні риси електронної 

8 



комерції. Електронна комерція як форма ведення бізнесу. Механізми 

функціонування глобальної електронної торгівлі. Інфраструктура та 

менеджмент систем електронного бізнесу. Сучасні електронні біржові 

системи.  Складові електронної комерції. Сектор B2B. Сектор B2C. 

Сектор B2G. Сектор C2B. Сектор C2C. Сектор C2G. Сектор G2B. 

Сектор G2C. Сектор G2G. Електронні платіжні системи. 

Внутрішньодержавна та міжнародна платіжна система. Переваги та 

недоліки використання електронних грошей при здійсненні оплат в 

міжнародному бізнесі.  

11 Тема 11. Транспортно-логістичне забезпечення міжнародних 

бізнес-операцій 

Поняття міжнародної логістики. Причини використання світовихджерел 

постачання. Перешкоди використання офшорних джерел. Структура 

ринку розподілу перевезень. Логістика та ефективність комерційних 

операцій. Логістичні системи зовнішньоекономічних угод. Взаємодія 

логістичних систем зовнішньоекономічних операцій. 
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12 Тема 12. Специфіка міжнародного бізнесу у вільних економічних зонах 

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. 
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13 Тема 13. Ділова культура, етика і соціальна відповідальність в 

міжнародному бізнесі 

Класична типологія культур. Принципи та методи управління 

організаційною культурою. Характеристика внутрішнього та 

зовнішнього культурного середовища міжнародної компанії. 

Специфічні культурні цінності міжнародних компаній. Культурні 

аспекти управління міжнародним бізнесом. Дослідження впливу 

культури країни-реципієнта на процес прийняття рішень міжнародними 

менеджерами. Вплив глобалізації на організаційну культуру. Основні 

характеристики етичного ведення міжнародного бізнесу.  

Особливості етики в міжнародних корпораціях. Основні етичні 

концепції в міжнародному бізнесі.  Основні категорії, що визначають 

моральний портрет фірми: соціальна відповідальність, етика 

бізнесу,діловий етикет. Особливості міжнародного бізнес-етикету. 

Принципи бізнес-етикету таправила етичної поведінки у сфері 

міжнародної економічної діяльності. Організація навчання етичній 

поведінці керівників та підлеглих.  

Сутність поняття "соціальна відповідальність", "соціальна 

справедливість", "соціальне партнерство". Рівні соціальної 

відповідальності: соціальне зобов’язання, соціальне реагування, 

соціальна чутливість. Відповідальність міжнародної компанії перед 

акціонерами, персоналом, покупцями, постачальниками, суспільством 
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14 Тема 14. 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 
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Разом 108 

 



Теми рефератів. 

 

Глобалізація економіки і управління міжнародним бізнесом 

1. Інтернаціоналізація  і глобалізація світової економіки. Фактори глобалізації міжнародного 

бізнесу. Роль міжнародних компаній в глобалізації бізнесу. 

2. Основні напрямки інтернаціоналізації українського бізнесу. 

3. Місце та роль курсу міжнародного бізнесу в управлінській підготовці спеціалістів. 

Міжнародне середовище бізнесу 

1. Міжнародна корпорація і зовнішнє середовище.  

2. Основні елементи зовнішнього середовища міжнародного бізнесу.  

3. Економічний сектор міжнародного середовища.  

4. Постачальники ресурсів. Конкуренти.  

5. Технологічний сектор зовнішнього середовища.  

6. Вплив національних культур.  

7. Політичний сектор зовнішнього середовища.  

8. Особливості аналізу зовнішнього середовища міжнародного бізнесу. 

Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу 

1. Системи організаційно-правових форм бізнесу в Україні і в інших країнах світу. 

2. Напрями організаційних перетворень у міжнародних корпораціях і їхніх структурних 

одиниць.  

3. Зміна організаційно-правової форми, складу власників, структури капіталу. 

4. Фактори організаційного розвитку міжнародних корпорацій та макрорівня (штаб-квартира 

корпорації). Основні форми корпоративної інтеграції в міжнародному бізнесі. 

5. Прямі іноземні інвестиціях (ПІІ) у світовій економіці. Вигоди та витрати від прямих 

іноземних інвестицій для вітчизняної країни компанії інвестора. Інструменти урядової 

політики країни-донора та країни реціпієнта ПІІ. 

Інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу 

1. Малі та середні підприємства (МСП) в умовах глобалізації. Перепони виходу МСП на 

міжнародний ринок. 

2. Моделі виходу малих та середніх підприємств на міжнародний ринок. Кооперація, мережі, 

кластери, міжнародні стратегічні альянси. 

3. Корпорація і конкурентні переваги. Об’єднання в кластери як один із засобів міжнародного 

розвитку МСП. Міжнародний стратегічний альянс (МСА) як модель інтернаціоналізації малих 

та середніх підприємств. Розвиток МСА по галузям економіки. 

Стратегічне планування в міжнародних фірмах. Стратегія та координація у 

міжнародному бізнесі 

1. Передумови формування стратегії міжнародних фірм. Стратегічні рішення відносно 

міжнародної діяльності. Організація стратегічного планування в міжнародній фірмі, 

передумови формування стратегії міжнародних фірм. 

2. Види міжнародних стратегій. Алгоритми стратегічного планування. Корпоративні стратегії 

розвитку. Корпоративні стратегії здійснення закордонних операцій. Практика розробки і 

реалізації стратегічних планів багатонаціональних компаній (БНК). 

Організація міжнародного бізнесу 

1. Вертикальна диференціація. Аргументи на користь централізації чи децентралізації. 

Горизонтальна диференціація. Міжнародний поділ. Структури товарного підрозділу в 

світовому масштабі. 



2. Механізм інтеграції. Перешкоди на шляху координації. Формальні і неформальні механізми 

інтеграції. 

3. Система контролю і стратегія в міжнародному бізнесі. 

4. Синтез: стратегія та структура. Мультиринкові фірми. Міжнародні фірми. Трансакціональні 

фірми. Глобальні фірми. Середовище, стратегія, структура та результативність. 

Технологічна політика міжнародних корпорацій 

1. Суть і тип технологічної політики в міжнародному бізнесі.  

2. Особливості сучасного технологічного розвитку. Інтернаціоналізація технологічної 

політики.  

3. Характеристика міжнародного ринку технологій. Форми технологічного трансферту. 4. 4. 

Планування міжнародних НДДКР. Організація процесу реалізації НДДКР. 

Етика в міжнародному бізнесі 

1. Вплив національних культур. Кодекси поведінки в бізнесі. Позитивні і негативні аспекти 

діяльності міжнародних корпорацій. 

2. Етика бізнесу. Ділова репутація  та її рейтингова оцінка. Етичні конфлікти на макрорівні: 

корпорація-держава, корпорація-споживач. Міжнародні корпорації та організації по захисту 

навколишнього середовища. 

 

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 соціальної відповідальності.   

Під час вивчення навчальної  дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» студенти 

заочної форми навчання виконують одне індивідуальне завдання, результати якого 

представляють у вигляді письмової роботи. Контрольну роботу студенти виконують 

самостійно протягом вивчення дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» 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 «Основи міжнародного бізнесу» для 

студентів  заочної форми навчання спеціальностей 051 „Економіка”, які входять до 

методичного забезпечення дисципліни. 

Контрольна робота здається не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної 

сесії. Контрольна робота зараховується, якщо в ній повністю висвітлені теоретичні і практичні 

питання, правильно виконані тестові завдання.  

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 Теоретичні, розрахункові і практичні положення дисципліни вивчаються студентами в 

процесі роботи над лекційним курсом, участі у семінарських заняттях, при виконанні 

контрольної роботи, самостійній роботі з навчальною і спеціальною літературою. 

Лекція є основною формою навчального процесу. Мета лекції – розкрити основні 

положення теми, досягнення науки, з’ясувати невирішені проблеми, узагальнити досвід 

роботи, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темами на практичних 

заняттях. Семінарське заняття ‒ це колективний науковий пошук певної навчальної проблеми 

і шляхів її ефективного розв'язання. Учасники заняття аналізують проблему, виявляють 

причинно-наслідкові зв'язки, висувають шляхи її оптимального вирішення, відповідають на 



запитання і дискутують. Самостійна робота студентів 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: проблемні лекції, 

робота в малих групах, семінари-дискусії, кейс-метод, ділові ігри, презентації. Проблемні 

лекції – при читанні лекції студентам даються проблемні питання для самостійного 

розміркування, на які вони можуть відповісти в процесі лекції. Система питань у ході лекції 

відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в 

пошуках правильної відповіді. Робота в малих групах – використовуються з метою активізації 

роботи студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи 

психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє особливу роль і певними своїми 

якостями доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу структурувати практично-

семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в 

роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального 

спілкуванні.  Семінари-дискусії (круглий стіл) – передбачають обмін думками і поглядами 

учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать 

оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. Кейс-метод 

(метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити процес навчання до реальної 

практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших 

ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі 

вивчення навчального матеріалу. Ділові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні 

в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій.  

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний (модульний) та 

підсумковий (екзамен) контроль. 

Модульний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної системи 

елементів знань та вмінь студентів з того чи іншого модулю. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання аналітично-

розрахункових робіт, 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 на семінарські заняття; результати експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання індивідуальних завдань, які передбачені робочою навчальною 

програмою дисципліни, оцінюванню в балах підлягають: самостійне опрацювання окремих 

питань; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових тестів; 

підготовка реферативних матеріалів з публікацією тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання і практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного 

модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів. 

Повторне виконання модульних контрольних робіт та індивідуальних завдань на вищу 

кількість балів дозволяється, як виняток, з поважних причин за погодженням викладача, який 

викладає дисципліну, з дозволу декана факультету до початку підсумкового контролю 



(екзамену). 

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.  

Рейтингова сума балів з навчальної дисципліни після складання модулів та підсумкового 

контролю виставляється як сума набраних студентом балів протягом семестру та балів 

набраних студентом на підсумковому контролі. 

До підсумкового контролю допускаються студенти, 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 студентів 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 один 

комплект тестових завдань). Зміст і структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та 

критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри. 

Якщо у підсумку студент отримав за рейтинговим показником оцінку “FX”, то він 

допускається до повторного складання підсумкового контролю з дисципліни. Студент, 

допущений до повторного складання підсумкового контролю зобов’язаний у терміни, 

визначені деканатом, перездати невиконані (або виконані на низькому рівні) завдання 

поточно-модульного контролю, виконати модульні контролі і скласти підсумковий контроль. 

Рейтинговий показник студента з навчальної дисципліни при цьому визначається за 

результатами повторного складання підсумкового контролю і не впливає на загальний рейтинг 

студента. 

                                                                     

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена спеціальна 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент 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 (іспиту) студент може набрати максимально 

70 балів. На підсумковому контролі (іспит) студент 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: 



Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» 

(денна форма навчання) 
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Розподіл балів, присвоюваних студентам при вивченні дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» 

(заочна форма навчання) 
Поточний (модульний контроль)  

К
н

т
р

о
л

ь
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 

С
у

м
а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 100 

 

Т 1 

 

Т 2 Т 3 

 

Т 4 

 

Т 5 Т 6 

 

Т 7 

 

Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 Т 12 Т 13 

 

Т 14 

 

 

 

 

 

30 
20 20 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Смолій Л.В. Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з 

дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної форми навчання спеціальності  051 «Економіка». 

2. Смолій Л.В. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи та написання 

котрольних робіт з дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання спеціальності  051 

«Економіка». 

3. Смолій Л.В. Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни 

«Основи міжнародного бізнесу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної форми навчання спеціальності  051 «Економіка». 

4. Смолій Л.В. Основи міжнародного бізнесу. Електронний навчальний курс для 

дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Основи міжнародного бізнесу» для для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності  051 Економіка”. 

URL: https://moodle.udau.edu.ua/course/index.php?categoryid=72. 

 
13. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Світова економіка: підручник / за ред. О.І. Шниркова, В.І. Мазуренка, О.І. Рогача. 

ВПЦ «Київський університет», 2018, 616 с. 

2. Міжнародна економіка: підручник / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Я. М. 

Столярчук. К.: КНЕУ, 2004. 762, [2] с. 

3. Резнікова Н. Економічна неозалежність країн в умовах глобальних трансформацій: 

монографія. К.: Аграр Медіа Груп, 2018.   460 с. 

4. Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. 

Одягайло, В. І. Терехов.  К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016.  172 с. 

5. Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльностію Підручник. К.: Центр 

учбової літератури,  2013.  432 с.  

6. Рокоча В.В., Одягайло Б.М., Терехов В.І. Геоекономіка та глобальні стратегії 

українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник. К.: Університет 

економіки та права «КРОК», 2017. 352 с. 

7. Гуткевич С. О. Міжнародний менеджмент: підручник / С. О. Гуткевич, Г.В. Дмитренко, І. 

Г. Оніщенко, Ю. М. Сафонов; за ред. д.е.н., проф. Гуткевич С. О.   К.: Кафедра. 2015. 

535с. 



8. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / За 

ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, К. І. Ржепішевського.  К.: Центр учбової літератури, 

2010.   288 с.  

9. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник / Н. М. 

Тюріна, Н. С. Карвацка.   К.: «Центр учбової літератури», 2013.   408 с.  

10. Шкурупій О.В, Гончаренко В.В.  Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навч 

посібник \ За ред. Шкурупій О.В.   К.:  Центр учбової літератури, 2012.  

11. Дахно І. І., Бабіч Г. В., Барановська В. М., та ін. Зовнішньоекономічний менеджмент. 

Навч. посіб.   К.: Центр учбової літератури, 2012.  568 с.  

12. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., 

перероб. і доп.   К.: Знання-Прес, 2012.   384 с.   

13. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.   К.: КНЕУ, 

2003.   948 с.  

14. Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: підручник / Л.М.Горбач, О.В.Плотніков    

К.:Кондор, 2009.  266 с.  

15. Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / Е.А. Зінь, Н.С.Дука  К.: 

Кондор, 2009. 432 с.  

 

 Допоміжна 

1. Міжнародна: підручник для студ. вищ. навч. закл. /  за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. 

Лук’яненка, Ю.В. Макогона. К.: Центр учбової літератури, 2009 . 560 с.  

2. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. 

Навчально-методичний посібник.  К.: КНЕУ, 2005.  206 с. 

3. Герасимчук, В. Г.  Міжнародна економіка. Навч. посіб.  К.: Знання, 2009. 302 с.  

4. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко.  К.: Либідь, 2007.  638 с. 

5. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб.  К.: ЦНЛ, 2006. 264 с. 

6. Міжнародна економіка: підручник / За ред.  Ю.Г. Козака.   К.: ЦУЛ, 2009.  560 с. 

7. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред.  Ю.Г. Козака.   

К.: ЦУЛ, 2009.  356 с. 

8. Цуров М.Д. Особенности взаимодействия международного бизнеса и менеджмента. 

Успехи современной науки, 2016. № 4 Т. 2.  С. 28–31. 

9. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака.   К.: ЦУЛ, 2007. –440 с. 

10. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. навч. посібник / 

А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін.  К.: Либідь, 2002. 

11. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу. Економічний 

часопис – ХХІ.  2010.  № № 7/8.  С. 3 – 9.  

12. Кричевська Т.О. Глобалізація й еволюція макроекономічної складової довіри. 

Економічна теорія.  2010. № 3. С. 80 – 88.  

13. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: навч. 

посіб. / Т.В. Кальченко.  К.: КНЕУ, 2009. 364 с. 

14. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, 

В.В. Кулішов, О.М. Сазонець.  Львів: «Магнолія 2006», 2009.  208 с.   

15. Кучерук Д.Г. Рушійні сили глобального економічного розвитку: теоретико-

методологічні  основи дослідження. Формування ринкових відносин в Україні.  2009.  №  4.  

С. 58 – 61. 

16. Руденко-Сударєва  Л. Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-

методологічний підхід до комплексної оцінки.  Журнал європейської економіки. 2010.  Т. 

9. № 3. С. 279 – 306.  

17. Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічне зростання 

України: оцінка загроз та можливостей. Економіка і держава. 2010. № 6. –  С. 6 – 9 



 
14. Інформаційні ресурси 

Наукові ресурси: 

1. База данных экономики и права ПОЛПРЕД. URL: http://gntb.gov.ua/ua/e/temple.html?3d 

2. Бібліотечний інформаційно-освітній портал  

3. Виртуальна електронна бібліотека – ВВМ.  URL: http://www.velib.com/ 

4. Електронні каталоги бібліотек України.  URL:  http://e-catalog.name/ 

5. Електронна бібліотека Lib.com.ua.  URL: http://www.lib.com.ua/ 

6. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Українська бібліотека ‒ «Джерело».  URL: http://ukrlib.com/ 

8. arXiv.org - загальнодоступні наукові публікації [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://arxiv.org/ 

9. Google Scholar  — пошукова система, яка індексує повний текст наукових 

публікацій всіх форматів і дисциплін. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk 

 

Ресурси органів державної влади: 

1. Президент України: офіційне Інтернет-представництво. URL: 

http://www.president.gov.ua. 

2. Верховна Рада України: офіційний веб-сайт. URL: http://www.rada.gov.ua. 

3. Кабінет Міністрів України: Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України 

URL: http://www.kmu.gov.ua. 

4. Національний Банк України: офіційний сайт. URL: http://www.bank.gov.ua. 
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