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БЛОК 1.  ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 

Тема 1.1. Сутність, етапи розвитку та характерні риси міжнародного 

бізнесу 

Міжнародний бізнес як економічна категорія, сфера діяльності та 

наука. Функції міжнародного бізнесу як науки. Основні теорії бізнесу. 

Принципи міжнародного бізнесу. Співвідношення категорій 

„підприємництво” і „бізнес”. Міжнародний бізнес як система. Види, типи, 

форми міжнародного бізнесу. Сутнісні риси міжнародного бізнесу. Етапи 

розвитку міжнародного бізнесу. Ускладнення взаємодії національного та 

інтернаціонального в умовах глобалізації. Ключові проблеми сучасного 

міжнародного бізнесу. 

 

Тема 1.2. Механізм функціонування міжнародного бізнесу  

Суть, структура та інструменти регулювання механізму міжнародного 

бізнесу. Глобальне та міжнародне середовище. Загальна типологія бізнесу. 

Функціональні форми міжнародного бізнесу. Стратегії у структурі механізму 

міжнародного бізнесу. Конкурентоспроможність компанії. Характеристика 

конкурентних стратегій. Торгівля та інвестиції як структурні елементи 

механізму міжнародного бізнесу. Інструменти регулювання міжнародної 

торгівлі. Міжнародне інвестування. 

 

Тема 1.3. Дипломатичне забезпечення міжнародного бізнесу 

 Особливості дипломатичного забезпечення міжнародного бізнесу в 

сучасній системі міжнародний економічних відносин. Поняття економічної 

дипломатії.  Роль торгово-економічних місій в дипломатичному забезпеченні 

міжнародного бізнесу. Діяльність дипломатичних представництв в Україні. 

Діяльність дипломатичних представництв України за кордоном у сфері 

зовнішньоекономічного співробітництва. Функції торговельно-економічної 

місії. 

 

 

БЛОК 2. МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ В МІЖНАРОДНОМУ 

БІЗНЕСІ 

 

Тема 2.1. Менеджмент  у системі сучасного міжнародного бізнесу  

     Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент. Теоретичні основи 

міжнародного менеджменту. Суть міжнародного менеджменту та його 

складові. Порівняльний менеджмент і його функції для національних і 



міжнародних компаній. Методи міжнародного менеджменту. Основні 

національні школи менеджменту. Особливості української школи 

менеджменту. Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт 

міжнародного менеджменту. Класифікація міжнародних (транснаціональних) 

корпорацій. 

Національні стереотипи в діяльності міжнародного менеджера. 

Середовище міжнародного менеджменту. Особливості міжнародного 

середовища в Україні. Брендинг України на сучасному етапі. Культурний 

контекст міжнародного менеджменту. 

Управління людськими ресурсами в ТНК. Ключові проблеми 

міжнародного менеджменту: технологічна політика, міжнародний 

фінансовий менеджмент, торговельні інвестиційні операції, етика та 

соціальна відповідальність. Становлення глобального менеджменту. 

 

Тема 2.2.Функції менеджменту та організаційне проектування 

Особливості функцій міжнародного менеджменту. Суть міжнародного 

стратегічного планування. Основні типи міжнародних стратегій. Основні 

етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій. Стратегічний контроль. 

Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного 

бізнесу.  

Функція організації. Функція мотивації. Функція контролю. 

Організаційне проектування. Система управління і класифікація методів 

управління. Організаційно-адміністративні методи управління. Економічні 

методи управління. Соціально-психологічна мотивація у бізнесі. Зміст та 

класифікація управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Методи 

прийняття рішень. Стилі прийняття рішень. Умови ефективності 

управлінських рішень.  Організація та контроль виконання рішень. 

 

Тема 2.3 Соціально-економічна сутність маркетингу, методологія та 

принципи  

Маркетинг як філософія та інструментарій підприємницької діяльності. 

Суть маркетингу та його дефініції. Принципи та завдання маркетингу. 

Функції та підфункції маркетингу (аналітична, виробнича, збутова, функція 

управління і контролю). 

Концепції управління фірмою в умовах ринку, їх характеристика. 

Сутність сучасної концепції маркетингу. Розвиток маркетингу в Україні. 

Системи та характеристики маркетингу. Інформаційне забезпечення 

маркетингових рішень. Мета, завдання та структура маркетингових 

досліджень. 



Сегментація та вибір цільового ринку. Зміст та структура інструментів 

маркетингу (комплекс маркетингу). Стратегія маркетингу. Види 

маркетингових стратегій, критерії їх вибору. Зміст, мета і роль цінової 

політики та цінової стратегії. Роль стандартизації та диференціації в товарній 

політиці. Поняття комплексу маркетингових заходів, спрямованих на 

організацію збутової політики. Методи розповсюдження товарів. Система 

товарного руху. Роль і місце системи маркетингових комунікації (СМК) у 

комплексі маркетингу. Основні підходи до класифікації маркетингових 

комунікацій. Сутність інтегрованих маркетингових комунікацій. Економічна 

сутність і роль бренда. Брендінг. Методи та інструменти позиціонування 

брендів. Концепція маркетингу в мережі Інтернет.  

 

Тема 2.4. Сучасна концепція  міжнародного маркетингу 

 

Міжнародний маркетинг в системі економічних відносин сучасного 

підприємництва. Загальні і відмінні риси внутрішнього, національного і 

міжнародного маркетингу. Види міжнародного маркетингу. Етапи 

виникнення міжнародного маркетингу. Мотиви входу на міжнародні ринки 

та вихід з них.  

Глобалізація світової економіки. Основні стратегії міжнародного 

маркетингу: глобалізації (стандартизації) і мультинаціоналізації (адаптації). 

Фактори міжнародного маркетингового середовища. Міжнародна 

маркетингова інформація та маркетингові дослідження на зовнішніх ринках. 

Бенчмаркінг, його основні види. Міжнародний комплекс маркетингу.  

Міжнародні продуктово-ринкові стратегії підприємства. 

 Сегментування цільових закордонних ринків і позиціонування товарів. 

Вибір ринку і стратегії виходу на зовнішній ринок. Міжнародна конкуренція 

та конкурентоспроможність.  Основний зміст конкурентної стратегії 

українських підприємств при виході на світовий ринок товарів і послуг. 

Управління міжнародним маркетингом в глобальному середовищі. 

Організація міжнародної маркетингової служби компанії. 

 

 

БЛОК 3. КОН’ЮНКТУРА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МІЖНАРОДНИХ 

ТОВАРНИХ РИНКАХ  

 

Тема 3.1. Предмет кон’юнктури міжнародних товарних ринків   

Кон’юнктура як економічна категорія, галузь економічної науки, вид 

господарської діяльності. Завдання кон’юнктурних досліджень. Мета 

кон’юнктурного аналізу. Короткострокові фактори формування 

кон’юнктури. Макроекономічна кон’юнктура як фактор, що формує 



середньострокові тенденції кон’юнктури товарного ринку. Показники й 

індекси, що визначають кон’юнктурні тенденції. Науково-технічний прогрес 

та довгострокові тенденції розвитку ринка. 

 

Тема 3.2. Основи методології і закономірності ціноутворення на 

міжнародних товарних ринках   

Теорія поведінки споживача і попит. Функції попиту: еластичний 

попит, цілковито еластичний і цілковито нееластичний попит. Сфера 

ціноутворення. Огляд економічних теорій щодо взаємозв’язку ціни та 

вартості. Еластичність попиту від ціни, доходу, заощаджень, пропозиції. 

Види та механізм формування ринкових цін. Закономірності руху ринкових 

цін. Система факторів, що впливають на рівень світових цін. Цінові 

показники кон’юнктури міжнародних товарних ринків. 

 

Тема 3.3. Детермінанти попиту та пропозиції на міжнародному 

товарному ринку 

Особливості розрахунку основних показників ринкової кон’юнктури 

міжнародного товарного ринку. Виробничий та сировинний потенціал. 

Місткість ринку. Насиченість ринку. Купівельний попит. Споживчий 

потенціал ринку. Конкурентоспроможність та особливості розрахунків 

зовнішньоторговельних цін. Індекси внутрішніх цін і цін зовнішньої торгівлі. 

Ціни і загальна економічна рівновага. Оцінка рівня монополізації та 

конкуренції. Розмір ринку. 

 

 

БЛОК 4. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВИМИ ОПЕРАЦІЯМИ В 

МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ  

 

Тема 4.1. Поняття та класифікація ділових операцій в сфері 

міжнародного бізнесу 

Основні операції та забезпечувальні. Вдосконалення експортної 

діяльності в сучасних умовах. Стратегія експорту. Фінансування експорту та 

імпорту. Механізми сприяння експортній діяльності. Зустрічна торгівля. 

Інструменти торговельної політики: тарифні та нетарифні. Розвиток світової 

системи торгівлі. Удосконалення та уніфікація методів та інструментів 

регулювання ділових операцій на державному та міжнародному рівнях. 

 



Тема 4.2. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю 

фірми  

Міжнародні комерційні операції по обміну товарами в матеріально-

речовій формі. Процедура і техніка підготовки й проведення міжнародної 

торгової угоди при прямих зв’язках між контрагентами. 

Зовнішньоторговельні договори: види, структура і зміст. Міжнародний 

контракт купівлі-продажу. Виконання міжнародних контрактів купівлі-

продажу. Міжнародні зустрічні операції. Торгово-посередницькі операції на 

світовому ринку. 

 

Тема 4.3. Організація страхування зовнішньоекономічних операцій 

фірми 

Особливості класифікації ризиків у зовнішньоекономічній сфері. 

Ризики майнові та ризики відповідальності. Поняття ризиків фінансування 

зовнішньоекономічних контрактів та експортного кредитування. Ризики 

експортно-імпортних операцій. Генеральний договір страхування вантажів. 

Страхування в базисних умовах постачання "Інкотермс". Страхування 

відповідальності підприємств - товаровиробників при експорті товарів. 

 

 

БЛОК 5. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 

Тема 5.1. Облік та оподаткування в міжнародному бізнесі 

Відмінності стандартів обліку в різних країнах. Національні та 

міжнародні стандарти. Багатонаціональна консолідація і переміщення валют. 

Бухгалтерські аспекти систем контролю. Оподаткування компаній в сфері 

міжнародного бізнесу. 

 

Тема 5.2.Управління фінансами в міжнародному бізнесі 

Інвестиційні рішення в міжнародному бізнесі. Грошові потоки до 

проєкту та до базової компанії. Врахування політичного та економічного 

ризику. Рішення про фінансування міжнародної діяльності компанії. Джерела 

фінансування. Фінансова структура. Глобальне управління коштами. 

Методика глобального управління коштами. Управління валютним ризиком. 

Види небезпек, пов’язаних з обміном валют при проведенні міжнародних 

операцій. Тактика й стратегія зменшення валютного ризику.  

 



Тема 5.3. Загальні положення ризик-менеджменту в міжнародному 

бізнесі 

Поняття і категорії економічної ризикології у контексті міжнародного 

бізнесу. Невизначеність та ризик. Асиметрія інформації як основа 

невизначеності та ризику у бізнесі. Еволюція економічної ризикології (Ф. 

Найт, У.Шарп, Дж. Стігліц). Критерії класифікації ризиків за Дж Кейнсом. 

Ризиковий профіль міжнародної бізнесової діяльності. Ризики системні та 

несистемні. Класифікація ризиків за визначенням Базельського комітету: 

ринковий, кредитний та операційний ризики. Поняття фінансування ризику 

та його специфіка у міжнародному бізнесі. Цілі фінансування ризику у 

міжнародному бізнесі. Утримання ризику й трансферт ризику. Вартість 

трансферту ризику. Еволюція підходів до фінансування ризику. 
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Зразок екзаменаційного білета 

фахового вступного випробування 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини 

освітня програма «Міжнародний бізнес (менеджмент та маркетинг)» 

заочна форма навчання 

 

Критерії оцінювання: 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі 

завдання – 200 балів, а саме: 

Екзаменаційний білет складається ізп’ятдесяти завдань. 

Кожна правильна відповідь - 4 бали. 

Кожна неправильна відповідь оцінюється у 0 балів 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. У визначенні вартості Д. Рікардо дотримується: 

а) трудової теорії вартості; 

б) нетрудової теорії вартості; 

в) теорії корисності. 

2. Основна відмінність гуртової та роздрібної ціни в: 
а) категорії покупця, заради якого організовано продаж (підприємства 

або населення); 

б) розмірі партії продажу товару; 

в) наявності (відсутності) роздрібної торговельної організації; 

г) застосуванні надбавок та знижок. 

3. Консигнатор — це: 
а) постачальник товару на склад посередника; 

б) покупець товару зі складу посередника; 

в) реалізатор товару зі складу. 

4. Що таке страхова вартість об’єкту страхування: 

а) Максимальний обсяг відповідальності, що бере на себе страховик за 

контрактом 

б) Вартість відновлення об'єкту страхування  за поточними ринковими 

цінами 

в) Вартість відновлення об'єкту страхування  за поточними ринковими 

цінами з урахуванням амортизації 



г) Балансова вартість об’єкту страхування. 

5. Ключовою ознакою прямих іноземних інвестицій є: 

а) набуття довгострокового економічного інтересу; 

б) набуття середньострокового економічного інтересу;  

в) набуття короткострокового економічного інтересу;  

г) відсутність економічного інтересу. 

10. ……… 

50. ……… 
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