
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Міжнародний бізнес 

Вибіркова дисципліна  

Цикл гуманітарної та соціально-економічної  підготовки                                  

 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предметом навчальної дисципліни є система мікро- та макроекономічних 

взаємовідносин, що входять до об’єктивних закономірностей, механізму та 

особливостей міжнародного бізнесу на сучасному етапі розвитку світової 

економіки 

Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є набуття студентами знань і навиків аналізу тенденцій 

та процесів, що відбуваються у сфері міжнародного бізнесу. 

 

Основні завдання 

– навчити студентів розуміти та пояснювати основні форми 

світогосподарських зв’язків на сучасному етапі, узагальнювати їх та 

намагатися  передбачати  можливі  зміни на міжнародній  арені; 

– вивчити глобальні інститути, такі як Світова організація торгівлі 

(СОТ), яка встановлює правила, які глибоко впливають на стратегію 

бізнесу та добробут людини; 

– вивчити стратегії управління транснаціональних компаній, щоб 

зрозуміти, як перетворити місцеві та національні корпорації на успішні 

міжнародні компанії. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки 

бакалаврів 

 

Дисципліна «Міжнародний бізнес» взаємопов'язана з такими 

дисциплінами як «Політична економія»; «Макроекономіка»; «Міжнародна 

економіка»; «Державне регулювання економіки», «Міжнародний маркетинг», 

«Глобальна економіка», «Європейська інтеграція і глобальні проблеми 

сучасності». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

–  сутність глобалізації економіки і управління міжнародним бізнесом; 

–  особливості міжнародного середовища бізнесу; 

–  організаційно-правові форми міжнародного бізнесу; 

–  особливості інтеграціоналізації малого та середнього бізнесу; 

–  стратегію планування в міжнародних корпораціях; 

–  технологію міжнародних інвестицій; 

–  управління персоналом у міжнародних фірмах. 

б) уміти 



– визначити основні напрямки розвитку глобалізації економіки і 

управління міжнародним бізнесом; 

– аналізувати міжнародне середовище бізнесу на сучасному розвитку 

світової економіки; 

– проводити аналіз організаційно-правових форм міжнародного 

бізнесу; 

– розробити стратегію планування українського підприємства 

учасника міжнародного бізнесу; 

– оцінювати можливості здійснення міжнародних операцій з точки 

зору її змісту, правового регулювання, економічної доцільності та 

комерційної ефективності. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Суть і мотивація міжнародного бізнесу.  

Тема 2. Приватний і державний міжнародний бізнес. 

Тема 3. Види міжнародного бізнесу: експорт, ліцензування, франчайзинг, 

контракт на управління, проекти під ключ, прямі зарубіжні 

інвестиції. 

Тема 4. Основні суб’єкти міжнародного бізнесу: міжнародні економічні 

організації, інтеграційні об’єднання, держава, фірми, фізичні 

особи.  

Тема 5. Правове регулювання міжнародного бізнесу та його рівні: 

регіональний, національний та глобальний (світовий). 

Тема 6. Глобалізація економіки і управління міжнародним бізнесом 

Тема 7. Організація міжнародного бізнесу 

Тема 8. Етика у міжнародному бізнесі 

 

 Кафедра – кафедра економічної теорії  

 Мова викладання – українська 

 Форми організації навчального процесу – лекції, семінарські заняття 

 Форма підсумкового контролю - залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес  - Шпарик Х. В.  
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