
1. Назва модуля: Бізнес міжнародних економічних організацій 
2. Код модуля: МУБ_8_ВВ1.2.03_3 
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний) 
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

аудиторні години – 30 (в т.ч. лекції – 14 год., практичні – 16 год.) 
6. Лектор: Богашко Олександр Леонідович – кандидат економічних наук, 

доцент 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: концептуальні основи міжнародної діяльності; механізм державного 

регулювання у сфері міжнародної діяльності; форми виходу підприємств на 
зовнішній ринок; які торгово-посередницькі операції здійснюються на зовнішньому 
ринку; організацію та технологію міжнародних перевезень. 

вміти: укладати зовнішньоторговельні угоди; дати оцінку основним 
показникам зовнішньоекономічної діяльності; охарактеризувати 
зовнішньоекономічні зв’язки з окремими країнами; використовувати методи 
прийняття й оцінки управлінських рішень в сфері міжнародного бізнесу з метою 
підвищення їх ефективності; виконувати маркетингові дослідження зовнішнього 
ринку при здійсненні експортно-імпортних операцій. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: економікс, бренд менеджмент. 
кореквізити: економіка підприємства, прикладна статистика, стратегічний 

менеджмент. 
10. Зміст модуля: Концептуальні основи міжнародного бізнесу. Механізм 

державного регулювання у сфері міжнародного бізнесу. Форми виходу 
підприємств на міжнародний ринок. Торгово-посередницькі операції на 
міжнародному ринку. Організація та технологія міжнародних перевезень. 
Маркетингові дослідження міжнародного ринку при здійсненні експортно-імпортних 
операцій. 

11. Рекомендована література: 
1. Богашко О. Л. Основи зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / 

Богашко О. Л. – Умань: Видавець „Сочінський”, 2010. – 372 с. 
2. Зовнішньоекономічний менеджмент: навч. посібник / Дахно І. І., Бабіч Г. В., 

Барановська В. М., Бовтарук Ю. А., Варениченко Л. Л. – К.: Центр учбової 
літератури, 2012. – 567 с. 

3. Дахно І. І., Бабіч Г. В., Барановська В. М., Бовтрук Ю. А., Варениченко Л. Л. 
Зовнішньоекономічний менеджмент: навч. посіб. / за ред. І. І. Дахна. – К. : 
Центр учбової літератури, 2012. – 567 с. 

4. Пітель Н. Я., Альошкіна Л. П., Федорець Л. М. Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник: рек. МОН молодьспорту 
України як навч. посібник для студ. ВНЗ – Умань : Сочінський, 2012. – 266 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (75%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 
науково-дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (25%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 
 
 



 


