
1. Назва модуля: Управління міжнародним бізнесом 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.1.03_3 
3. Тип модуля: варіативний 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (лекції – 14 год., практичні – 16 год.). 
6. Лектор: Кузьменко Ольга Андріївна 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: суть та зміст основних понять та категорій міжнародного бізнесу; 

організаційно-правові форми бізнесу в різних країнах; механізм функціонування 
міжнародного бізнесу; основні функції управління компанією; організаційні 
структури управління міжнародного бізнесу в сучасних умовах; крос-культурний 
менеджмент соціально-корпоративну відповідальність у сучасному міжнародному 
бізнесі; специфіку проведення міжнародних комерційних операцій; механізм 
управління колективом міжнародної компанії; ціноутворення та систему цін у 
міжнародному бізнесі. 

вміти: використовувати у своїй подальшій діяльності раціональну 
технологію, кількісний інструментарій обґрунтування та прийняття управлінських 
рішень; використовувати методологію планування діяльності компанії для 
визначення головних цілей і розробки програм їх досягнення. в умовах складного 
та динамічного міжнародного бізнес середовища. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: бренд-менеджмент. 
кореквізити: міжнародний менеджмент 
10. Зміст модуля: 
Особливості сучасної системи міжнародного бізнесу. Власність як основа 

ведення бізнесу Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу. Компанія як 
головний суб’єкт міжнародної підприємницької діяльності. Механізм 
функціонування міжнародного бізнесу. Стратегії як елемент механізму 
міжнародного бізнесу. Механізм функціонування міжнародного бізнесу. Ціна, 
ціноутворення та система цін у міжнародному бізнесі. Організація експортно-
імпортних операцій у міжнародному бізнесі. Ризики у міжнародному бізнесі: суть, 
структура, способи мінімізації. Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу 

11. Рекомендована література:  
1. Міжнародний бізнес: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / В. А. Вергун, А. І. 

Кредісов [та ін.] ; КНУТШ. – 3-е вид., доп. та перероб. – К. : ВАДЕКС, 2014. – 
823 с. 

2. Гіл, Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку / Чарлз 
В.Л. Гіл; пер. с англ. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття 
13. Методи і критерії оцінювання:  

• Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання  

• Підсумковий контроль (20 %) – екзамен (теоретичні питання, задачі, тестові 
завдання) 
14. Мова навчання: українська 


