
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП6 

2. Назва: Міжнародні бізнес-комунікації. 

3.Тип: Обов’язковий.  

4. Рівень вищої освіти: II (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  1 (5). 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 (10). 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Срібна Є.В. кандидат 

економічних наук, доцент. 

9. Результати навчання:  

Набуття, засвоєння та формування студентами системи теоретичних знань і практичних навичок 

у сфері міжнародних бізнес-комунікацій. Вивчення теоретичних основ основних тенденцій 

розвитку комунікацій та комунікативних механізмів у сучасному бізнес-середовищі. 

Ознайомлення з особливостями практичного використання сучасних комунікаційних підходів та 

моделей прийняття рішень в системі бізнесу. Вивчення стандартних процедур, які 

використовуються у комунікативній діяльності органів управління бізнес-структур. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародний бізнес», 

«Бізнес-комунікації», «Міжнародна торгівля»,  «Міжнародна логістика», «Міжнародгні фінанси», 

«Маркетинг» та дисципліни, що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного 

напряму підготовки.  

12. Зміст курсу: Необхідність та доцільність комунікацій в сучасному суспільстві та економіці 

Зміст та структурні елементи комунікаційного зв’язку та його роль у сучасному міжнародному 

бізнесі. Технології комунікаційних зв’язків. Специфіка та характер економічних комунікацій в 

системі міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес та його організаційно-управлінські форми. 

Нормативно-правове забезпечення комунікації у веденні міжнародного бізнесу. Міжнародні 

комунікації у системі виробництва транснаціональних бізнес-структур. Торгово-економічні 

комунікації у системі міжнародної торгівлі. Комунікаційна забезпеченість сучасної 

транснаціональної логістики. Комунікаційний зміст у валютних відносинах та біржовій 

діяльності. Міжнародні фінансово-кредитні відносини та їх комунікаційне забезпечення. 

Інфраструктурне забезпечення та тенденції у подальшому розвитку комунікаційних зв’язків у 

міжнародних бізнес-структурах. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. International Business Communication / Lillian H. Chaney and Jeanette S. Martin, 2010. 

2. Means T, Rankin. D. Business communication. 2-nd ed. Australia; Mason, OH : South-Western 

Centage Learning, 2010. 

3. Русавська В., Бондар І., Батченко Л. Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті. 

Навчальний посібник. - К.: Ліра-К, 2017. – 304 с 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, елементи проблемної лекції, 

індивідуальні завдання, впровадження ділових та рольових ігор, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання.  

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий в кінці 2 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 

16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри економіки підприємства  

і міжнародного бізнесу       Н.Б.Кушнір, к.е.н., професор 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL SUBJECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Code: ПП6 

2. Title: International business communications. 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level:   the second (Master`s degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 (5); 
6. Semester when the discipline is studied: 2 (10); 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Y.V.Sribna, Ph.D., 

associate professor. 

9. Results of studies: 

Acquisition, mastering and formation by students of a system of theoretical knowledge and practical 

skills in the field of international business communications. Study of the theoretical foundations of the 

main trends in the development of communications and communication mechanisms in the modern 

business environment. Getting acquainted with the features of practical use of modern communication 

approaches and decision-making models in the business system. Study of standard procedures used in 

the communication activities of business management bodies. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 

measures  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"International Business", "Business Communications", "International Trade", "International Logistics", 

"International Finance", "Marketing" and disciplines that directly from the competencies of a specialist 

in the relevant field of training. 

12. Course contents::  
Necessity and expediency of communications in modern society and economy The content and 

structural elements of communication and its role in modern international business. Communication 

technologies. The specifics and nature of economic communications in the system of international 

business. International business and its organizational and managerial forms. Regulatory and legal 

support of communication in conducting international business. International communications in the 

system of production of transnational business structures. Trade and economic communications in the 

system of international trade. Communication security of modern transnational logistics. 

Communication content in currency relations and exchange activities. International financial and credit 

relations and their communication support. Infrastructure support and trends in the further development 

of communication links in international business structures. 

13. Recommended educational editions:  
1. International Business Communication / Lillian H. Chaney and Jeanette S. Martin, 2010. 

2. Means T, Rankin. D. Business communication. 2-nd ed. Australia; Mason, OH : South-Western 

Centage Learning, 2010. 

3.  Rusavska V., Bondar I., Batchenko L. Business communications in international management. 

Tutorial. - К .: Lira-К, 2017. - 304 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 22, independent work – 89 hours. Total - 135 hours 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, case studies, individual and group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale 

Final control: test at the end of the 2 semester 

Current control (100 points): testing, questioning  

16. Language of teaching:  Ukrainian language. 
 

Head of the Department of International 

economic relations       N.B.Kushnir, PhD, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


