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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів - 3 Вибіркова  для студентів спеціальності 

6.030503 Міжнародна економіка 

Загальна кількість годин – 90 

Семестр 

 9-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи студента –  

 6 год. 

Практичні/ семінарські заняття 

 2 год. 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

 82 год. 

Вид контролю:  

залік 

 
2. Мета та завдання дисципліни 

 

Мета - отримання системних знань з об’єктивних закономірностей, умов, 

процесів, тенденцій розвитку  і специфічних особливостей функціонування 

міжнародного бізнесу, а також набуття навичок їх практичного використання.  

 
Завдання: формування у студентів системи знань щодо організаційних 

основ міжнародного бізнесу; проведення аналізу міжнародного економічного 

середовища; розуміння правового регулювання міжнародних торгових і 

комерційних відносин, необхідних для подальшої успішної практичної роботи в 

сфері зовнішньоекономічної діяльності; вивчення принципів розробки 

маркетингових стратегій та функціонування транспортної складової у 

міжнародному бізнесі. 
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3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л. п/с лаб. сам. 

робота 

л. п/с лаб. сам. 

робота 

Змістовий модуль 1. Загальні засади формування міжнародного бізнесу  
Тема 1. Міжнародний 

бізнес та його середовище 

     9 1   8 

Тема 2. Структури в сфері 

міжнародного бізнесу  

     9 0,5 0,5  8 

Тема 3. Міжнародне 

виробництво та стратегічні 

альянси 

     9 0,5 0,5  8 

Разом за змістовим 

модулем 1 

     27 2 1  24 

Змістовий модуль 2. Особливості організації напрямків діяльності в 
міжнародному бізнесі 

Тема 4. Організація 

трудових ресурсів у 

міжнародному бізнесі 

     9 0,5   8,5 

Тема 5. Основи 

транспортної складової 

міжнародного бізнесу  та 

глобальної логістики 

     9 0,5   8,5 

Тема 6. Організація 

міжнародної торгівлі 

послугами    

     9 0,5   8,5 

Тема 7. Офшорні 

підприємства в 

міжнародному бізнесі 

     9 0,5   8,5 

Тема 8. Організація 

страхування міжнародного 

бізнесу   

     9 0,5   8,5 

Тема 9. Формування іміджу 

фірми на міжнародному 

ринку 

     9 0,5 0,5  8 

Тема 10. Стратегічний 

менеджмент в 

міжнародному бізнесі   

     9 1 0,5  7,5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

     63 4 1  58 

Усього годин       90 6 2  82 
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4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Вид та  тема заняття Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Загальні засади формування міжнародного бізнесу 

1 Семінар з виконанням практичних задач 

Види, суб'єкти та типи організацій міжнародного бізнесу 

1 

Змістовий модуль 2. Особливості організації напрямків діяльності в 
міжнародному бізнесі 

2 Семінар з виконанням практичних задач 

Конкурентні переваги міжнародного бізнесу та розробка 

міжнародних стратегій 

1 

 
5. Індивідуальні завдання 

 
1. Огляд навчальної, наукової і періодичної літератури. 

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою. 

3. Підготовка розрахункових індивідуальних робіт. 

4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  

 
5. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 

 

Вид та тема занять 

Кількість 

годин  

самостій-

ної 

роботи 

Форми самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 2. Особливості організації напрямків діяльності в 
міжнародному бізнесі 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

Теми2-3. 

Види, суб'єкти та типи 

організацій 

міжнародного бізнесу  

24 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: види і 

характеристика міжнародного бізнесу; 

види міжнародних компаній, глобальні 

конкуренти, виробники і корпорації;  

багатонаціональні і транснаціональні 

корпорації; характеристика типів 

організацій у міжнародному бізнесі; 

структура і зміст міжнародного 

економічного середовища. 

Джерела [1,3,4,6,13,29,31]. 

2. Самотестування. 

3. Практично-ситуативні завдання з  

вивчення організаційно-правових форм 

суб'єктів міжнародного бізнесу, 

визначення основних груп суб'єктів, 

набуття навичок обґрунтування вибору 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

 перевірка 

порівняльної 

таблиці та 

вирішення 

ситуативних 

завдань 
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організаційно-правових форм суб'єктів. 

4.  Складання аналітично-порівняльної 

таблиці різних типів організацій у 

міжнародному бізнесі. 

Разом змістовий 
модуль 1 

24 
  

Змістовий модуль 2. Особливості організації напрямків діяльності в 
міжнародному бізнесі 

Семінар з виконанням 

практичних задач 

Теми 9-10 

Конкурентні переваги 

міжнародного бізнесу та 

розробка міжнародних 

стратегій 

58 

1. Опрацювання конспекту лекцій та 

рекомендованої літератури для 

обговорення  питань: міжнародний бізнес 

і міжнародний менеджмент; конкурентні 

переваги міжнародного бізнесу; завдання 

міжнародного стратегічного 

менеджменту; стратегічні альтернативи 

міжнародного бізнесу; розробка 

міжнародних стратегій;   особливості 

ділового спілкування та ділового 

протоколу в міжнародній 

підприємницькій діяльності 

Джерело [1,2,7,14,16,18-20,24,33]. 

2. Самотестування.  

3.Практичне завдання з навиків розробки 

ділової стратегії в міжнародному бізнесі, 

визначення механізму реалізації обраної 

стратегії. 

4. Ситуаційні завдання з  прийомів 

переконання в діловому спілкуванні у 

міжнародному бізнесі. 

5. Добір статистичної інформації з 

практики функціонування ринку послуг. 

 

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

перевірка 

практично-

ситуаційних 

завдань та  

зібраної 

інформації 

Разом змістовий 
модуль 2 

58 
  

Разом 82   

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-спеціальні 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 

1. Знання теоретичних основ 

міжнародного бізнесу, а саме: 

організаційних форм та видів 

міжнародного бізнесу, сутності та 

взаємозв’язку стратегії і структури 

міжнародного бізнесу, класифікації 

міжнародних суб’єктів бізнесу. 

 
+ 

        +  

2. Знання теоретичних засад і 

практичних підходів до управління 
         +  
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персоналом, а також маркетингової, 

фінансової, науко-во-дослідницької 

діяльності у сфері міжнародного 

бізнесу 

3. Знання міжнародних правил і 

норми конкуренції та врахування їх 

у діловій практиці українських  

господарюючих суб'єктів 

+    +     +  

4. Розуміння організаційно-

правового механізму забезпечення 

міжнародної торгівлі, міжнарод-

ного регулювання зовнішньої 

торгівлі, міжнародних банківських 

стандартів 

 +      +  +  

5. Уміння розраховувати  та 

порівнювати статистичні показники 

для визначення рейтингу 

міжнародних компаній 

   +    + +   

6. Уміння обґрунтувати  напрямки 

співпраці суб’єктів 

підприємницької діяльності 

+ +    +      

7. Уміння визначати наслідки 

діяльності міжнародних корпорацій 

для економіки приймаючих країн 

    +   +    

8. Уміння використовувати 

міжнародні стратегічні альянси, 

типи організацій у міжнародному 

бізнесі 

+ +     +   + + 

9. Здатність визначати позитивні та 

негативні наслідки експорту, 

імпорту, зустрічної торгівлі у 

міжнародному бізнесі 

+    +       

10. Здатність застосовувати 

спеціальні методи дослідження для 

аналізу соціально-економічних 

процесів у сфері міжнародного 

бізнесу 

    +   +    

11. Уміння самостійно оцінювати  

та прогнозувати можливості 

розвитку міжнародного бізнесу в 

національній економіці України.   

 +   +     + + 

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, семінарські (практичні) заняття, самостійна робота (підготовка 

презентацій, рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за 

рекомендованою літературою, виконання індивідуальних завдань). 
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9. Методи оцінювання 
 

Поточне оцінювання на семінарських (практичних) заняттях, тестування, 

залік. 

                                                                    
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 

екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 

- екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 

практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завдання 

 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2     2 

Тема 2 2 4 1   7 

Тема 3 2 4 1  5 12 

Разом змістовий 

модуль 1 
6 8 2  5 21 

Змістовий модуль 2 
Тема 4 2     2 

Тема 5 2     2 

Тема 6 2     2 

Тема 7 2     2 

Тема 8 2     2 

Тема 9 2 4 1   7 

Тема 10 2 5 1  5 13 

Разом змістовий 

модуль 2 
14 9 2  5 30 

Разом 50 
 

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 
 комп’ютерної програми «TestXPro» 

 
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
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Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі 

інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість правильних 

відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 

висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 

0-40 балів - теоретична частина (тестування); 

0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 

 

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 

 

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 

підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 

оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом підбиття 

підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове завдання на 

10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної частини. 

 

Шкала оцінювання практичної частини 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, 
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висновки і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, 

оформлення відповідає вимогам 

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 

недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному 

оформлені або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні 

помилки в розрахунках чи оформленні 

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 

розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

 
Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 
90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

59-30 FX 
2, «незадовільно» 

0-29 F 

 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 

3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

 

Основна  
1. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку: 

Пер. з англ..- К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с.  

2. Дэниэлс Дж.Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и 

деловые операции: Пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Дело Лтд, 1994. – 784с.  

3. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Международный менеджмент: Курс лекций. –  

Донецк: Дон НУ, 2003. – 277с.  
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4. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник / Під ред. О.Б.Чернеги. -К.:ЦНЛ, 

2009. – 592 с. 

5. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності: підручник /[І.Г.Бабець, 

Ю.В. Полякова, О.А. Мокій, С.В.Цвілий, Н.М. Скляр та ін.] / за заг. ред. 

І.Г.Бабець, А.І. Мокія.- Запоріжжя: Кругозір, 2016.- 496 с. 

6. Міжнародний бізнес : підручник. 2 видання.-К.:впц «Київський 

університет», 2009. – 623 с.  

7. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності. Монографія/ А.С. Філіпенко, 

В.С. Будкін та ін./ К.: Знання України, 2004.  

8. Міжнародний бізнес: теорія і практика : монографія / Н. М. Лисиця, Я. О. 

Полякова, Л. В. Базалієва та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2008. – 140 с. 

9. Міхайлова Л.  І. Міжнародний менеджмент  : навч. посібн.  / Л.  І. 

Міхайлова, О.  Ю.  Юрченко,  Ю.  І. Данько.  –  К.  : Центр учбової літератури, 

2007. – 200с.   

10. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Підручник. К. 

2003.  

11. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для сам ост. 

вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004. – 468 с. 

12. Семенов, А. А. Міжнародний менеджмент : метод. рек. з вивч. дисц. для 

студ. ден. і заоч. форми навч. / А.А. Семенов – Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. – 130 с. 

13. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За ред. 

проф. А.І.Кредісова. – 2-е вид., допов. – К.: ВІРА-Р, 2002.- 550с.  

14. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Історія: Підручник. – К.:  

Либідь, 2006.  

 

Додаткова  
15. Білорус О.Г. Економічна система глобалізму: Монографія.  – К.: КНЕУ, 

2003  – 360с.  

16. Герет Т.М., Клоноскі Р.Дж. Етика бізнесу: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 

214с.  

17. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г.Лук’яненко 

та ін., Кер. авт. кол. і наук. ред. О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733с.  

18. Глобалізаційне середовище та український ОПК: напрями співпраці з 

транснаціональними корпораціями. Аналітична записка// Національний інститут 

стратегічних досліджень - 2016// [Електронний  ресурс] // Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/articles/495/  

19. Портер М.Е. Стратегія і конкуренція: Пер. с англ. – К.: Основи, 1997. – 390с.  

20. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія / За ред.  

проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. – 538с.  

21. Сорос Дж. Открытое общество: Реформируя глобальный капитализм: Пер. с  

англ.  –  М.: Неком. Фонд «Поддержки Культуры, Образования и Новых 

Информационных технологий», 2001. – 458с.  

22. Мазаракі А.А., Чаюн Т.І. Міжнародний маркетинг: Підручник. – К.: КДТУ, 

2002. 306 с.  
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23. Захарченко В.І. Інтеграція промислового комплексу України у світову 

промислову систему // Стратегічна панорама: Щоквартальний науково-

практичний журнал РНБОУ. – Академпрес. – №3. – К., 2004. – С. 124-132.  

24. Макаренко Є.А. Міжнародна конкуренція на глобальному ринку 

інформаційних технологій  // Наукові записки: КНУ імені Тараса Шевченка: 

КПВД “Педагогіка”. – К., 2004. – С. 101-123.  

25. Макаренко Є.А. Міжнародний інформаційний бізнес: інформаційні 

продукти та послуги Dun & bradstreet corporation // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: ІМВ, Вип. 44, ч.1. – К., 2003. – С. 64-67. 

26. Матвієнко В.М. Міжнародні організації. Навчальний посібник.  –  Київ, 

„Київський університет”, 2005.  

27. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні 

відносини.  – Київ, „Знання”, 2006.  

28. Румянцев А.П. та ін. Міжнародна торгівля. Навчальний посібник. – Київ, 

„Центр навчальної літератури”, 2004.  

29. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. Навчальний 

посібник. – Київ, „Знання України”, 2006.  

30. Волошин В. Бізнес міжнародних економічних організацій.  –  Київ, 

„Київський університет”, 2002.  

31. Рогач О. Транснаціональні корпорації в світовій економіці.  –  К.: Київський  

університет, 2005.  

32. Приятельчук О.А. Формування та розвиток кроскультурного менеджменту 

(на прикладі міжнародних корпорацій): Монографія. – К., 2006.  

33. Даніель Жуано. Світова організація торгівлі. – К., 2006.  

 

 

Інформаційні ресурси 
34. Офіційний сайт міжнародного агентства новин і фінансової інформації 

Reuters  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.reuters.com/ 

35. Офіційний сайт міжнародного агентства фінансової інформації Dow Jones  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dowjones.com/ 

36. Офіційний сайт міжнародного агентства фінансової інформації Bloomberg 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bloomberg.com/ 

37. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку // [Електронний 

ресурс] // Режим доступу: http://unctad.org. 

38. Світова організація торгівлі. – Режим доступу : www.wto.org.   

39.  Центр зовнішньоекономічних зв'язків України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.biz-center.ua. 

 


