
Назва дисципліни   
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ БІЗНЕС-

ПРОЕКТАМИ 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

аспірантам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 2 рік 

навчання 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Дані розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни, науково-

педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання  

Бабенко Віталіна Олексіївна, доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри міжнародної 

електронної комерції та готельно-ресторанної справи 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

(обов’язкова/вибіркова)  

вибіркова 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни  

Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни - набуття 

студентами теоретичних знань з бізнес-планування і 

практичних навичок складання бізнес планів, формування 

навичок комплексного підходу до організації власного 

бізнесу на рівні, який відповідав би вимогам підготовки 

докторів філософії.  

Основні завдання вивчення дисципліни - формування та 

розвиток у здобувачів програмних компетентностей, 

необхідних для розв’язання ними актуальних проблем 

дослідницько-інноваційної, професійної та викладацької 

діяльності у сфері міжнародних економічних відносин та 

відображення їх у власному науковому дослідженні. 

Кількість кредитів – 3. 

Загальна кількість годин – 90. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

Тема 1. Сутність бізнес-проектування в ринковій економіці. 

Тема 2. Підприємницька (комерційна) ідея. Конкурентне 

середовище, конкурентні переваги. 

Тема 3. Методологічні основи управління бізнес-проектами. 

Тема 4. Бізнес-планування і його роль у розвитку підприємств. 

Тема 5. Структура бізнес-плану. 

Тема 6. Маркетингова діяльність міжнародної організації. 

План маркетингу. 

Тема 7. План виробництва міжнародної організації. 

Тема 8. Організаційний план міжнародної організації. 

Тема 9. Фінансовий план. Стратегія фінансування міжнародної 

організації. 

Тема 10. Ризики в міжнародному бізнесі. Аналіз потенційних 

ризиків. 

Тема 11. Технологія розробки різних видів бізнес-плану. 



Методи контролю результатів навчання - поточний 

контроль, підсумковий контроль у формі екзамену.  

Мова викладання: українська 

 

 

Дисципліна "Управління міжнародними бізнес-проектами" є вибірковою в програмі 

підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Розкриває теоретичні концепції та формує практичні навички, які дозволять набуття 

студентами теоретичних знань з бізнес-планування і практичних навичок складання бізнес 

планів; формування навичок комплексного підходу до організації власного бізнесу, який 

відповідав би вимогам підготовки докторів філософії.  

Дисциплина "Управление международными бизнес-проектами" является выборочной 

в программе подготовки докторов философии по международным экономическим 

отношениям по третьему (образовательно-научному уровню высшего образования по 

специальности 292 «Международные экономические отношения». Раскрывает теоретические 

концепции и формирует практические навыки, которые позволят приобретение студентами 

теоретических знаний по бизнес-планированию и практических навыков составления бизнес 

планов; формирование навыков комплексного подхода к организации собственного бизнеса, 

который отвечал бы требованиям подготовки докторов философии. 

The course "Management of international business projects" is selective in the program for 

the preparation for PhD in International Economic Relations on the third (educational and scientific) 

level of higher education in specialty 292 "I International Economic Relations." It reveals theoretical 

concepts and forms practical skills that will allow students to acquire theoretical knowledge in 

business planning and practical skills in drawing up business plans; developing the skills of an 

integrated approach to organizing your own business, which would meet the requirements of training 

Ph.D. 


