
 

Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт(магістр) спеціальності 292 Міжнародні економічні 

відносини, освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» на 2018/2019 навчальний рік 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

Кафедра міжнародного бізнесу та економічної теорії 

 

 

 

№№ 

п/п 
Викладач Теми 

1. Проф. Архієреєв С.І. Стратегічний менеджмент у міжнародному бізнесі 

Організаційний менеджмент у міжнародному бізнесі 

Операційний менеджмент у міжнародному бізнесі 

Організація маркетингу в міжнародному бізнесі 

Управління людськими ресурсами у міжнародному бізнесі 

Продуктова політика у міжнародному бізнесі 

Цінова політика у міжнародному бізнесі 

2. Проф. Воробйов Є.М. Сучасний етап розвитку світової економіки та актуальні перетворення в інституті 

міжнародного бізнесу 

3.  Проф. Тимошенков І.В. Управління міжнародним маркетингом освітніх послуг 

Формування конкурентної стратегії внз на міжнародному ринку освітніх послуг 

Маркетингове управління конкурентоспроможністю фірми у міжнародному 
бізнесі 

Маркетингові дослідження міжнародної конкурентоспроможності фірми 

Удосконалення міжнародних порівняльних досліджень конкурентоспроможності 
в умовах глобалізації 

Управління трансакційними витратами фірми в міжнародному бізнесі 

Розробка комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій фірми в 
міжнародному бізнесі 

Управління міжкультурними маркетинговими комунікаціями фірми 
 
 
 



 

4.  Проф. Бабенко В.О. Проблеми та перспективи діяльності світових транснаціональних корпорацій в 

міжнародному бізнесі 

Перспективи розвитку інтеграційних процесів в міжнародному бізнесі   

Проблеми і перспективи розвитку міжнародної електронної торгівлі 

5. Проф. Шкодіна І.В. 

 

Управління міжнародним бізнесом в умовах глобалізації 

Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу 

Вплив фінансової глобалізації на міжнародний бізнес 

Транснаціональні банки в умовах фінансової глобалізації 

Вплив світової фінансової кризи на міжнародний бізнес 

Злиття та поглинання банків у міжнародному бізнесі 

Управління конкурентоспроможністю міжнародних банків 

Конкурентне управління в сучасній концепції менеджменту 

6. Доц. Дерід І.О. Позиціонування вітчизняних товарів в умовах інтернаціоналізації ринків 

Позиціонування українських підприємств на зовнішніх ринках зерна 

Роль різних типів вільних економічних зон для розвитку міжнародного бізнесу 

Механізми корпоративного управління в ТНК 

Перспективи розвитку міжнародного бізнесу України завдяки участі в проекті 

«Новий Шовковий шлях» 

Розробка глобальних стратегій розміщення транснаціональними корпораціями 

7. Доц. Шаповал В.І. План виходу українських вищих навчальних закладів на міжнародний ринок 

освітніх послуг 

Корпоративна соціальна відповідальність ТНК 

9 Проф. Сідоров В.І. Міжнародний агробізнес 

9 Проф. Лазаренко В.Є. Міжнародний трансфер технологій 

Міжнародне інноваційне підприємництво 

10 Доц. Соболєва М.В. Лізинг у міжнародному бізнесі 

Валютні ризики у міжнародному бізнесі 

Управління персоналом у міжнародній компанії 



Переговорні стратегії у міжнародному бізнесі 

Конкурентні стратегії українського бізнесу на ринках ЄС 

11 Доц. Лєгостаєва О.О. 

 

 

 

 

 

Використання офшорних зон як податкова оптимізація міжнародного бізнесу 

Податкова конкуренція в умовах глобалізації 

Податкове навантаження та напрями його оптимізації в міжнародному бізнесі 

Моделювання та оптимізація податкової політики в міжнародному бізнесі 

Міжнародне оподаткування та його вплив на прийняття фінансових рішень 

 

 

Кінцевий варіант назви теми випускної роботи узгоджується з науковим керівником і затверджується на засіданні 

кафедри. 

 

 

В.О. завідувача кафедри                                                                                   доц. Дерід І.О. 


