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ВСТУП 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни "Управління 

міжнародним бізнесом" складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Управління 

міжнародним бізнесом" є формування системи теоретико-прикладних 

знань про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій 

міжнародної торгівлі та міжнародного бізнесу у висококонкурентному 

середовищі, також є вивчення форм організації та інструментів 

державного регулювання міжнародної торгівлі та бізнесу, практики 

наднаціонального регулювання міжнародних торговельних відносин, 

набуття вмінь розраховувати й аналізувати основні показники 

міжнародної торгівлі, набуття навичок оформлення торговельних угод, 

визначення об'єктивних умов формування міжнародної торгівлі; вивчення 

економічного потенціалу країн світу та України з метою виявлення 

об'єктивних і суб'єктивних умов організації спільних з іноземним 

капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліни "Управління міжнародним 

бізнесом" є складовою частиною циклу професійних дисциплін для 

підготовки студентів за спеціальністю міжнародні економічні відносини. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 

із суміжних курсів – «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні 

стратегії економічного розвитку», «Зовнішньоекономічна діяльність», 

«Глобальна економіка», «Економіка зарубіжних країн», цілеспрямованої 

роботи над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, 

практичних заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 

вищої освіти України. 

 
Анотація 

 
Дисципліна вивчає економічну діяльність у сфері практичної 

реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних 

виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої 

діяльності господарськими суб'єктами двох або більше країн з метою 

взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та 

досягнення міцних позицій на ринку. 

Роль і значення дисципліни полягають у тому, що її вивчення дозволяє 

одержати основи системних наукових знань про сутність, зміст, 

закономірності й механізми управління міжнародним бізнесом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключові слова: міжнародний, бізнес, міжнародна торгівля, світовий 

ринок, міжнародна компанія, центр ділової активності 

 

Abstract 
 

The discipline examines economic activity in the field of practical 

implementation of international economic relations, the implementation of 

global production, construction, trade, service programs and other activities by 

economic entities of two or more countries for the purpose of mutually 

beneficial cooperation for obtaining economic profit and achieving strong 

positions in the market. 

The role and significance of discipline consists of the fact that its study 

allows to get the basics of systemic scientific knowledge about the essence, 

content, patterns and mechanisms of management of international business. 

Key words: international, business, international trade, world market, 

international company, center of business activity 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни "Управління 

міжнародним бізнесом" є формування системи теоретико-прикладних 

знань про сучасну роль, функціональне наповнення та інструментарій 

міжнародної торгівлі та міжнародного бізнесу у висококонкурентному 

середовищі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління 

міжнародним бізнесом» є вивчення форм організації та інструментів 

державного регулювання міжнародної торгівлі та бізнесу, практики 

наднаціонального регулювання міжнародних торговельних відносин; 

набуття вмінь розраховувати й аналізувати основні показники 

міжнародної торгівлі, набуття навичок оформлення торговельних угод; 

визначення об'єктивних умов формування міжнародної торгівлі; вивчення 

економічного потенціалу країн світу та України з метою виявлення 

об'єктивних і суб'єктивних умов організації спільних з іноземним 

капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні 

знати: 
— теорії міжнародної торгівлі, 

— загальні економічні закономірності формування напрямків та форм 

міжнародної торгівлі, 

— інструменти державного регулювання міжнародної торгівлі та 

міжнародного бізнесу; 

— напрямки та форми міжнародної спеціалізації та кооперації на 

світових галузевих ринках товарів, послуг, капіталу, робочої сили; 

— форми організації міжнародного бізнесу та його вплив на розвиток 

національних економік країн світу, 

— інтереси та потреби господарських суб'єктів України у стосунках з 

іншими суб'єктами країн світу, 

— фактори інтеграційних економічних світових процесів. 

вміти: 
— аналізувати стан та тенденції розвитку міжнародних ринків товарів, 

послуг, інвестицій, робочої сили, а також мотивацію та напрямки 

сучасних інтеграційних процесів на світових галузевих ринках; 

— володіти методикою статистичного та економічного аналізу 

динаміки структури експорту та імпорту товарів, послуг, капіталу, 

— володіти методикою оцінки ефективності міжнародних економічних 

відносин для національних економік в тому числі і України, 

— володіти методологією формування різноманітних організаційних 

форм міжнародного бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 
Світові ринки 

Тема 1. Загальна характеристика міжнародного бізнесу  
Визначення  міжнародного бізнесу. Мета  вивчення дисципліни 

«Управління міжнародним бізнесом». Форми міжнародної 

підприємницької діяльності. Експорт та імпорт. Зарубіжні інвестиції. Інші 

форми міжнародних ділових операцій. Епоха глобалізації. Сучасні 

причини глобалізації. Стратегічні імперативи. Зміна умов ведення бізнесу 

та глобалізація. 

 
Тема 2. Світові ринки і центри ділової активності 
Ринки країн Північної Америки. Ринки таких країн, як: Сполучені Штати 

Америки, Канада, Мексика. Ринки країн Центральної Америки і 

Карибського басейную  Ринки країн Західної Європи. Ринки країн Східної 

та Центральної Європи. Ринки країн колишнього Радянського Союзу. 

Ринки країн Азії. Ринки таких країн, як Японія,   Австралія,  Нова 

Зеландія. Ринки країн − «Чотирьох тигрів». Ринки таких країн, як Китай, 

Індія, Афганістан. Ринки країн  Центральної Азії,  Південно-східної Азії ,  

Африки та Близького Сходу, Південної Америки.  

 

Тема 3. Правові, технологічні та політичні аспекти міжнародного 
бізнесу 
Правове середовище. Відмінності між правовими системами. Поглиблене 

вивчення культури. Закони, орієнтовані на внутрішній ринок. Закони, що 

безпосередньо регулюють міжнародні ділові операції. Закони, спрямовані 

проти іноземних компаній. Вплив багатонаціональних корпорацій на 

країни перебування. Вирішення спорів в міжнародному бізнесі. 

Технологічне середовище. Політичне середовище. Політичний ризик. 

 

Тема 4. Роль культури в управлінні міжнародним бізнесом 
Характеристики культури. Елементи культури. Мова. Способи 

'комунікації. Релігія. Цінності та установки. Контекстуальний підхід 

Холла. Принцип культурних груп. П'ять факторів Гофстеде. Соціальна 

орієнтація. Ставлення до влади. Ставлення до невизначеності. Орієнтація 

на досягнення цілей. Тимчасова орієнтація. Міжнародний менеджмент та 

культурні відмінності. Розуміння нових культур. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Етика і соціальна відповідальність в управлінні міжнародним 
бізнесом 
Сутність етики та соціальної відповідальності в міжнародному бізнесі. 

Етика в крос-культурному та міжнародному контексті. Ставлення 

компанії до працівників. Ставлення працівників до компанії. Ставлення 

працівників і компанії до інших суб'єктів економічної діяльності. 

Управління етикою поведінки в зарубіжних країнах. Управління нормами 

поведінки та етичні кодекси. Навчання основам етики. Методи ведення 

бізнесу та корпоративна культура. Сфери соціальної відповідальності. 

Сторони, зацікавлені в результатах діяльності компанії. Навколишнє 

середовище. Суспільний добробут. Управління соціальною 

відповідальністю компаній, що ведуть бізнес в зарубіжних країнах 

 
Змістовий модуль 2. 

Функції управління в міжнародному бізнесі 
Тема 6. Теорії міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій 
Міжнародна торгівля та світова економіка. Класичні теорії торгівлі. 

Меркантилізм. Теорія абсолютних переваг. Теорія порівняльних переваг. 

Визначення порівняльних переваг з урахуванням вартості товарів. Теорія 

співвідношення факторів виробництва. Сучасні теорії торгівлі, засновані 

на характеристиках компаній. Теорія подібності країн. Теорія життєвого 

циклу продукту. Теорія глобальної стратегічної конкуренції. Теорія 

конкурентних переваг країн. Короткий огляд міжнародної інвестиційної 

діяльності. Типи міжнародних інвестицій. Зростання прямих іноземних 

інвестицій. Теорії міжнародних інвестицій. Переваги володіння цінними 

активами. Теорія інтерналізації. Еклектична теорія Даннінга. Фактори, що 

впливають на прямі іноземні інвестиції. Фактори пропозиції. Фактори 

попиту. Політичні фактори. 

 

Тема 7. Міжнародний стратегічний менеджмент 
Завдання міжнародного стратегічного менеджменту. Стратегічні 

альтернативи. Елементи міжнародної стратегії. Виключна компетенція. 

Сфера діяльності компанії. Використання ресурсів. Синергія. Розробка 

міжнародних стратегій. Визначення змісту. Визначення місії. 

Дослідження середовища ведення бізнесу та SWOT-аналіз. Стратегічні 

цілі. Тактика. Загальна схема управління діяльністю компанії. Рівні 

міжнародної стратегії. Корпоративна стратегія. Бізнес-стратегія. 

Функціональні стратегії. 

 

Тема 8. 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. Інші фактори. 

Експортні посередники. Міжнародне ліцензування. Основні питання 

міжнародного ліцензування. Переваги та недоліки міжнародного 

ліцензування. Міжнародний франчайзинг. Основні питання міжнародного 

франчайзингу. 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 9. Міжнародні стратегічні альянси 
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. Складності функціонування 

стратегічних альянсів. Несумісність партнерів. Доступ до інформації. 

Конфлікти навколо розподілу доходів. Втрата автономності. Зміна умов 

ведення бізнесу. 

 

Тема 10. Міжнародні організаційні структури та контроль 
Сутність міжнародної організаційної структури.  Змішані типи глобальної 

організаційної структури. Інші аспекти формування глобальних 

організаційних структур. Централізація і децентралізація. Роль ради 

директорів дочірньої компанії. Координація в глобальній організаційній 

структурі. Функція контролю в міжнародному бізнесі. Стратегічний 

контроль. Організаційний контроль. Операційний контроль. Управління 

функцією контролю в міжнародних компаніях. Впровадження систем 

контролю в міжнародних компаніях. Основні методи контролю. 

Поведінкові аспекти міжнародного контролю. 
 

Тема 11. Лідерство і поведінка працівників у міжнародній компанії  
Поведінка індивіда в міжнародній компанії. Відмінності між типами 

особистості в різних культурах. Установки, властиві представникам 

різних культур. Сприйняття в різних культурах. Стрес в різних культурах. 

Мотивація в міжнародних компаніях. Потреби та цінності в різних 

культурах. Мотиваційні процеси в різних культурах. Моделі мотивації, 

засновані на потребах, в різних культурах. Процесуальні моделі мотивації 

в різних культурах. Модель, що підкріплює  мотивації в різних культурах. 

Лідерство в міжнародних компаніях. Прийняття рішень в міжнародному 

бізнесі. Моделі прийняття рішень. Нормативна модель в різних культурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дескриптивна модель в різних культурах. Групи і команди в міжнародній 

компанії. Природа групової динаміки. Управління крос-культурними 

командами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви 

 змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма  

усього у тому числі   

л п інд с.р.     

1 2        3 4 5 6      

Модуль 1 
Змістовий модуль 1  

Світові ринки 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

міжнародного бізнесу  

18 3 3 - 12      

Тема 2. Світові ринки і 

центри ділової активності 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

12 

     

Тема 3. Правові, 

технологічні та політичні 

аспекти міжнародного 

бізнесу 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

12 

     

Тема 4. Роль культури в 

управлінні міжнародним 

бізнесом 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

12 

     

Тема 5. Етика і соціальна 

відповідальність в 

управлінні міжнародним 

бізнесом 

18 3 3 1 12      

Разом за змістовим 

модулем 1 

90 

 

15 

 

15 

 

 

- 

60 

 

     

Разом за модулем 1 90 

 

15 

 

15 

 

2 

- 

60 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 2       3 4 5 6      

Модуль 2 
Змістовий модуль 2 

Функції управління в міжнародному бізнесі 
Тема 6. Теорії міжнародної 

торгівлі та міжнародних 

інвестицій 

 

 

17 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

10 

     

Тема 7.  Міжнародний 

стратегічний менеджмент 

17 3 3 1 10      

Тема 8. Аналіз закордонних 

ринків і стратегії проникнення 

17 3 3 1 10      

Тема 9. Міжнародні стратегічні 

альянси 

17 3 3 1 10      

Тема 10. Міжнародні 

організаційні структури та 

контроль 

12 3 2 2 5      

Тема 11. Лідерство і поведінка 

працівників у міжнародній 

компанії  

10 2 1 2 5      

Разом за змістовим модулем 2 90 17 15 8 50      

Разом за модулем 2 90 17 15 8 50      

Усього годин 180 32 30 8 110      

         

      

5. Теми практичних занять 
 

Тема Назва теми 
Кількість, 

год. 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

Світові ринки 

1 Загальна характеристика міжнародного бізнесу 3 

2 Світові ринки і центри ділової активності  3 

3 Правові, технологічні та політичні аспекти 

міжнародного бізнесу  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тема Назва теми 
Кількість, 

год. 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1 

Світові ринки 

4 Роль культури в управлінні міжнародним бізнесом  3 

5 Етика і соціальна відповідальність в управлінні 

міжнародним бізнесом  

3 

Модуль 2 
Змістовий модуль 2 

Функції управління в міжнародному бізнесі 

6 Теорії міжнародної торгівлі та міжнародних інвестицій  3 

7 Міжнародний стратегічний менеджмент  3 

8 Аналіз закордонних ринків і стратегії проникнення  3 

9 Міжнародні стратегічні альянси. 3 

10 Міжнародні організаційні структури та контроль  2 

11 Лідерство і поведінка працівників у міжнародній 

компанії  
1 

 Усього годин 30 

 

 

 

8. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 30 год.; 

� підготовка до контрольних заходів – 30 год.; 

� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  50 год. 

Усього                                                   110 год. 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань, 

захисту індивідуальної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання    
з опрацювання питань, які не розглядаються на лекціях 

Тема Зміст роботи Год 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

міжнародного 

бізнесу  

 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: міжнародного 

бізнесу, експорт та імпорту, Зарубіжних інвестицій, 

глобалізації. 

3. Вивчити додатково питання:  

 елементи глобальної економіки; 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

12 

Тема 2. Світові 

ринки і центри 

ділової активності 

. 

 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії світового ринку. 

3. Вивчити додатково питання розвитку ринків 

Сполучених Штатів Америки, Канади, Мексики. країн 

Центральної Америки і Карибського басейну,  -  підходи 

до міжнародного економічного позиціонування країн; 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

 

 

12 

Тема 3. Правові, 

технологічні та 

політичні аспекти 

міжнародного 

бізнесу  

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: правового 

середовища, законів, орієнтованих на внутрішній ринок, 

законів, що безпосередньо регулюють міжнародні ділові 

операції, законів, спрямованихі проти іноземних 

компаній.   

3. Вивчити додатково питання:  

вплив багатонаціональних корпорацій на країни 

перебування, 

вирішення спорів в міжнародному бізнесі, технологічне 

середовище, 

політичне середовище. 

 Виконати індивідуальні завдання. 

 

 

12 

Тема 4. Роль 

культури в 

управлінні 

міжнародним 

бізнесом 

 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: елементи культури, 

мова, способи комунікації, релігія. 

3. Вивчити додатково питання:  

ставлення до влади, ставлення до невизначеності, 

орієнтація на досягнення цілей.  

4. Виконати індивідуальні завдання. 

 

 

12 

Тема 5. Етика і 

соціальна 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тема Зміст роботи Год 

відповідальність в 

управлінні 

міжнародним 

бізнесом  

2. Опрацювати поняття та категорії: Етика в крос-

культурному та міжнародному контексті, управління 

етикою поведінки в зарубіжних країнах, управління 

нормами поведінки та етичні кодекси. 

3. Вивчити додатково питання:  

сторони, зацікавлені в результатах діяльності компанії 

навколишнє середовище,суспільний добробут, 

управління соціальною відповідальністю компаній, що 

ведуть бізнес в зарубіжних країнах 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

Тема 6. Теорії 

міжнародної 

торгівлі та 

міжнародних 

інвестицій 

 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: Міжнародна 

торгівля та світова економіка. 

3. Вивчити додатково питання:  

теорія подібності країн, теорія життєвого циклу 

продукту, теорія глобальної стратегічної конкуренції,. 

теорія конкурентних переваг країн.  

4. Виконати індивідуальні завдання. 

 10 

Тема 7. 

Міжнародний 

стратегічний 

менеджмент  

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: стратегічні 

альтернативи, Виключна компетенція, синергія. 

3. Вивчити додатково питання:  

-  тактика; 

-  загальна схема управління діяльністю компанії. Рівні 

міжнародної стратегії; 

- корпоративна стратегія. Бізнес-стратегія; 

- функціональні стратегії.. 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

10 

Тема 8. Аналіз 

закордонних 

ринків і стратегії 

проникнення 

 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: експорт товарів або 

послуг на зарубіжні ринки, форми експорту, інші 

фактори, експортні посередники, міжнародне 

ліцензування. 

3. Вивчити додатково питання:  

Контрактне виробництво, управлінський контракт, 

будівництво об'єктів під ключ, прямі іноземні інвестиції, 

стратегія будівництва нових підприємств, стратегія 

придбання існуючих підприємств, спільні підприємства. 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тема Зміст роботи Год 

Тема 9. 

Міжнародні 

стратегічні 

альянси  

1   Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: синергія та 

конкурентні переваги, комплексні альянси, 

функціональні альянси. 

3. Вивчити додатково питання:  

несумісність партнерів, доступ до інформації, конфлікти 

навколо розподілу доходів, втрата автономності, зміна 

умов ведення бізнесу. 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

10 

Тема 10. 

Міжнародні 

організаційні 

структури та 

контроль 

 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: глобальні 

організаційні структури, глобальна продуктова 

структура, глобальна географічна структура, глобальна 

функціональна структура, глобальна структура, 

орієнтована на споживача, глобальна матрична 

структура. 

3. Вивчити додатково питання:  

операційний контроль, управління функцією контролю в 

міжнародних компаніях, впровадження систем контролю 

в міжнародних компаніях, основні методи контролю, 

поведінкові аспекти міжнародного контролю. 
4. Виконати індивідуальні завдання. 

5 

Тема 11. 

Лідерство і 

поведінка 

працівників у 

міжнародній 

компанії  

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного 

матеріалу. 

2. Опрацювати поняття та категорії: установки, властиві 

представникам різних культур, сприйняття в різних 

культурах, стрес в різних культурах, мотивація в 

міжнародних компаніях. 

3. Вивчити додатково питання:  

нормативна модель в різних культурах, дескриптивна 

модель в різних культурах, групи і команди в 

міжнародній компанії, природа групової динаміки, 

управління крос-культурними командами. 

4. Виконати індивідуальні завдання. 

5 

Усього годин: 110 
 

9. Індивідуальна робота  
Курсова робота для студентів денної форми навчання передбачає виконання 

аналітичної роботи, яка включає: 

� пошук статистичних даних та їх аналіз; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

� пошук у наукових журналах 2-3 статей, які висвітлюють аналізовану 

проблему та їх реферування (виклад основних ідей і пропозицій авторів); 

� складання списку використаної літератури та інформаційних джерел. 

Кожному студенту видається окреме завдання  

Вимоги до курсових робіт для студентів денної форми навчання викладені у 

методичних вказівках 

10. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни „Управління міжнародним бізнесом” 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 

навчання. 

 Під час лекційного курсу застосовуються: 

� мультимедійна презентація; 

� слайдова презентація; 

� дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

� ситуаційні завдання; 

� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 

� моделюючі вправи; 

� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ. 

 
11. Методи контролю 

 
11.1. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формі письмового тестування з кожної теми. У завданні з кожної теми 

студентам пропонується 9-15 тестів закритої форми множинного вибору з 

однією правильною відповіддю з 4-х-5-ти  можливих, ситуаційні вправи:  

3) ситуаційні вправи. 

На практичних заняттях оцінюється участь в обговоренні питань.  

Курсова робота  захищається перед викладачем. 

Підсумковий контроль знань – екзамен – відбувається у письмовій формі.  

Структура екзаменаційного білету: 

� 2 питання відкритої форми 

� 10 тестів закритої форми. 

Перелік питань відкритої форми, які виносяться на екзамен, представлено у 

методичних вказівках. 

 
11.2. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

дисципліни „Управління міжнародним бізнесом”, є: 

� повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою навчальної дисципліни; 

� глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

� вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

� характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

� вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних завдань; 

� вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % 

від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа, за 

наступними критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
12 Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1, 10.2, 10.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Таблиця 10.1 

Шкала оцінювання студентів  
 

Модуль 1. Поточний 
контроль 

Модуль 2. Поточний 
контроль 

Е
к

за
м

ен
 

С
ум

ар
н

а 
к

іл
ьк

іс
ть

 б
ал

ів
 

Змістовий модуль 1 
0-50 балів 

Змістовий модуль 2 
0-50 балів 

Т1 Т2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т Т1

1 0-
40

 

0- 10
0 

2* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 40 100 
3** 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 

 

По всіх темах:  

* – бали за відповіді та виконання завдань на практичних заняттях; 

** – бали за виконання поточної контрольної роботи. 

 

Бали за виконання курсової роботи визначаються за табл. 10.2. 

 

 

Таблиця 10.2 

Шкала оцінювання курсової роботи для студентів денної форми 
навчання 

Своєчасне 

надання 

роботи на 

перевірку 

Якість змісту 

роботи 

Наявність 

та якість 

табличног

о 

матеріалу 

Наявність та 

якість 

графічного 

матеріалу 

Якість 

оформ-

лення 

роботи 

Якіст

ь 

захис-

ту 

робот

и 

До 10 балів До 20 балів До 10 

балів 

До 10 балів  До 10 

балів 

До 40 

балів 

Результати навчання проставляються за шкалою (табл. 10.3). Позитивні 

оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі види навчальної 

роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Таблиця 10.3 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 
13. Методичне забезпечення  

 

1. Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та 

самостійної роботи з дисципліни «Управлління міжнародним бізнесом» 

для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

2. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/stats/report/authors/ 

 

 
14. Рекомендована література 

 
14.1. Базова література 

1. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учебное 

пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2002 

2. Авчинкин Д£. Международные перевозки. Правовые аспекты 

перемещения грузов и пассажиров. — М.: Амал-фея, 1999 

3. Гриффин Р., Пастей М.  Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с англ. 

под ред. А. Г. Медведева. —СПб.: Питер, 2006. — 1088 с 

4. Дэниеле Д.Д., Радеба JIJC. Международный бизнес: внешняя среда и 

деловые операции / Пер. с англ. — М.: Дело, 1998. 

5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 

364 с. 

6. Климовец О.В. Международный оффшорный бизнес. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. 

7. Лейхиф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнес-коммуникации. —  СПб.: 

Питер, 2000. 

8. Льюис РД. Деловые культуры в международном бизнесе. — М.: Дело, 

2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 208 

с.  

10. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г., Данько Ю.І Міжнародний бізнес. 

Навчальний посібник/ Л.І. Михайлова, С. Г.  Турчіна, Ю. І. Данько – Суми 

2009, 268 с.  

11.  Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 

2007. – 638 с. 

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

13. Міжнародна економіка: підручник / За ред.      Ю.Г. Козака.  – К.: 

ЦУЛ, 2009. – 560 с. 

14. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. / За ред.      

Ю.Г. Козака.  – К.: ЦУЛ, 2009. – 356 с. 

15. Міжнародні організації: навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака.  – К.: ЦУЛ, 

2007. – 440 с. 

16. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 

2006. – 468 с. 

14.2. Допоміжна 
1. Андрійчук  В. Регіональна інтеграція  як складова глобалізації / В. 

Андрійчук  // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 94 – 95. 

2. Бабій Л. Роль наднаціональних і міжнародних організацій у 

формуванні глобального економічного правопорядку / Л. Бабій // Право 

України. – 2010. – № 1. – С. 155 – 162. 

3. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу / 

О.Г. Білорус // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – № № 7/8. – С. 3 – 9.  

4. Богомолов О. Мировая экономика в эпоху глобализации / О. Богомолов // 

Международная экономика. – 2008. – № 4. – С. 8 – 12. 

5. Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку 

держави в умовах глобалізації / Н.В. Бондаренко // Економіка і держава. – 

2010. – № 5. –  С. 60 – 63. 

6. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя /  

В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 11. –  С. 87 – 89. 

7. Булана  О. Державна підтримка  підприємств реального сектора 

економіки  в Україні  в умовах  її інтеграції  у СОТ  і  ЄС / О. Булана // 

Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 68 – 78. 

8. Гайдук В.А. Вплив економічної глобалізації на модифікацію чинників 

конкурентоспроможності національної економіки / В.А. Гайдук // 

Економіка і держава. – 2010. – № 8. –  С. 7 – 9. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] - [Pежим 

доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [Eлектронний ресурс] 

- [Pежим доступу] : 

//http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=56219 

3. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [Электронный 

ресурс] - [Pежим доступа] : http://www.evrazes.com/customunion/about 

4. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] - [Pежим доступа] : 

http://www.cis.minsk.by/ 

5. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс] - 

[Pежим доступа] : http://www.un.org/ru/ 

6. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic recourse] - [Access 

point] : http://www.apec.org/ 

7.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.asean.org/ 

8.  Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] - [Access point] 

: http://www.bis.org/ 

9.  Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.oecd.org/ 

10.  European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] - [Access point] : 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

11.  Financial Stability Board [Electronic recourse] - [Access point] : 

http://www.financialstabilityboard.org 

12. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] - [Access 

point] : http://www.fao.org/home/en/ 

13.  International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] - [Access 

point] : http://www.iaea.org/ 

14.  International Finance Corporation  (IFC) [Electronic recourse] - [Access point] 

: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate

_site/home 

15.  International Fund for Agricultural Development (IFAD) [Electronic recourse] 

- [Access point] : http://www.ifad.org/ 

16.  International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] - [Access point] 

: http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

17. International Monetary Fund  - IMF DataMapper [Eлектронний ресурс] - 

[Pежим доступу] : http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

18.  Mercosur [Electronic recourse] - [Access point] : http://www.mercosur.int/ 

19.  North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.naftanow.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

20. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic 

recourse] - [Access point] : http://www.bsec-

organization.org/Pages/homepage.aspx 

21.  Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) [Electronic 

recourse] - [Access point] : http://www.opec.org/opec_web/en/ 

22.  The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

[Electronic recourse] - [Access point] : http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

23. United Nations [Electronic recourse] - [Access point] : http://www.un.org/en/ 

24.  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) [Electronic 

recourse] - [Access point] : http://www.unido.org/ 

25. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] - [Access 

point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:

476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

26.  World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] - [Access point] : 

http://www.wcoomd.org/en.aspx 

27. World Trade Organization [Electronic recourse] - [Access point] : 

http://www.wto.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


