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ТЕМА 10 

Міжнародний бізнес: суть, види, форми 
та особливості розвитку 
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План лекції 
1. Суть міжнародного бізнесу. 

2. Основні види міжнародного бізнесу. 

3. Основні суб’єкти міжнародного бізнесу. 

4. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу. 

 

План семінарського заняття  
1. Сутність та цілі міжнародного бізнесу. 

2. Види, суб’єкти та сучасні форми міжнародного бізнесу. 

3. Спільні підприємства. Переваги та недоліки. 

4. Класифікація фірм, що беруть участь у міжнародному бізнесі за 

формами власності і правовим становищем. 

5. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу. 

 

Ключові поняття 
Контракти на управління – management contract – засіб, за 

допомогою якого фірми можуть надіслати частину свого 

управлінського персоналу для надання підтримки фірмі в іншій країні 

або виконання спеціалізованих управлінських функцій протягом 

певного періоду за встановлену плату. 

Ліцензування – licensing – надання іншим фірмам певних прав, 

наприклад, на використання патентів, авторських прав, програм, 

процедур, торговельних марок або ноу-хау за певну плату. 

Міжнародний бізнес – international business – сукупність угод, 

укладених і виконуваних через національні кордони для реалізації 

окремих індивідуумів, організацій, фірм. 

Одноосібне володіння – soal proprietorship – виробництво, що 

належить одній особі і кероване найчастіше цією ж особою. При 

одноосібному володінні власник повністю контролює і відповідає по 

зобов’язанням свого підприємства. 

Спільне підприємство – joint venture – володіння на пайових 

засадах, коли акціонерний капітал належить не великій кількості 

дрібних акціонерів, а декільком співвласникам, кожен з яких має 

певну частку власності і поділяє ризик. 

Товариство – association – “асоціація” двох або більше осіб, які 

беруть участь у бізнесі як співвласники для одержання доходів. Така 

асоціація діє на основі партнерської угоди (договору про 

партнерство). 

Франчайзинг – franchising – спосіб діяльності, згідно з яким 

франшизер (продавець) передає франшизі (покупцеві) право на 

використання своєї торговельної марки, котра є для бізнесу покупця 
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найбільш важливим активом і за допомогою якої продавець надає 

постійну допомогу покупцеві в його бізнесі.  

 

Завдання для індивідуальної роботи  
Теми рефератів: 

1. Сутність та мотивація міжнародного бізнесу. 

2. Політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфра-

структурні умови розвитку форм міжнародного бізнесу в Україні. 

3. Результативність діяльності українських підприємців на міжна-

родних ринках. 

4. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в 

Україні. 

5. Міжнародні розрахунки: типи, види, порівняльна характеристика. 

6. Особливості міжнародних розрахунків України. 

 

Тести для самоконтролю: 

1. Чим визначається галузева спеціалізація міжнародного бізнесу? 

а) співвідношенням між потребами окремих країн у тій чи іншій 

продукції та послугах; 

б) можливостями задоволення потреб за рахунок власного 

виробництва, яке в певні мірі залежить від наявності в країні 

відповідних сировинних ресурсів; 

в) сукупністю угод, укладених і виконуваних через національні 

кордони для реалізації цілей окремих індивідуумів; 

г) обсягами переміщуваних ресурсів. 

 

2. Спосіб діяльності, згідно з яким продавець передає покупцеві 

право на використання своєї торговельної марки, котра є для бізнесу 

покупця найбільш важливим активом і за допомогою якої продавець 

надає постійну допомогу покупцеві в його бізнесі називається: 

а) ліцензування; 

б) прямі зарубіжні інвестиції; 

в) франчайзинг; 

г) управлінський контракт. 

 

3. За допомогою якого з видів міжнародного бізнесу фірми 

можуть надіслати частину свого управлінського персоналу для 

надання підтримки фірмі в іншій країні або виконання 

спеціалізованих управлінських функцій протягом певного періоду за 

встановлену плату? 

а) франчайзинг; 
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б) контракти на управління; 

в) експорт продукції; 

г) контракти “під ключ”. 

 

4. До найважливіших умов контракту “під ключ” відносять: 

а) ціну контракту; 

б) фінансування експорту; 

в) якість технології та управління; 

г) досвід та репутацію фірми. 

 

5. Володіння на пайових засадах, коли акціонерний капітал 

належить не великій кількості дрібних акціонерів, а декільком спів-

власникам, кожен з яких має певну частку власності і поділяє ризик, 

носить назву: 

а) партнерство; 

б) спільне підприємство; 

в) ТНК; 

г) міжнародний концерн. 

 

6. Хто є головний суб’єктом міжнародного бізнесу на всіх рівнях? 

а) держава; 

б) інтеграційні об’єднання; 

в) фірми; 

г) міжнародні фірми. 

 

7. Асоціація двох або більше осіб, які беруть участь в бізнесі як 

співвласники для одержання доходів – це: 

а) акціонерне товариство; 

б) товариство; 

в) партнерство; 

г) спільне підприємство. 

 

8. Серед нижчеперелічених елементів назвіть ті, які входять до 

власного капіталу: 

а) кошти, отримані від випуску та реалізації акцій; 

б) статутний капітал; 

в) кошти банківського кредиту; 

г) резервний капітал, котрий створюється за рахунок відрахувань 

від прибутку. 
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9. Територія, у межах якої існуюче законодавство надає 

власникам іноземних підприємств можливість знижувати податкові 

зобов’язання в країнах їх походження носить назву: 

а) офшорні центри; 

б) податкові гавані; 

в) вільні економічні зони; 

г) міжбанківські валютні біржі. 

 

10.  Які організації створюються з метою отримання прибутку 

шляхом скуповування і розпорядження цінними паперами, торгівлі 

нерухомістю, використовуючи для цих операцій гроші вкладників? 

а) страхові компанії; 

б) торговельні компанії; 

в) ТНК; 

г) довірчі фонди. 

 

11.  Правовідношення, через яке одна особа (засновник) передає у 

власність іншій особі (довірчому власнику) яке-небудь майно або 

право з покладанням на нього зобов’язань по управлінню такою 

власністю від свого власного імені в якості незалежного власника для 

вилучення вигоди на користь третіх осіб (вигодоотримувачів) – це: 

а) офшорний банк; 

б) офшорний центр; 

в) траст; 

г) торговельна компанія. 

 

12.  Підприємницька діяльність у сільському господарстві, яка 

охоплює виробництво продовольчої сировини комерційно 

орієнтованими сільськогосподарськими фермами, її переробку, 

маркетинг носить назву: 

а) агропромисловий комплекс; 

б) сільськогосподарське виробництво; 

в) агробізнес; 

г) народне господарство. 

 

13.  Об’єднання незалежних компаній (серед них і міждержавних), 

переважно офіційно не оформлене, для усунення конкуренції та 

одержання монопольного прибутку – це: 

а) траст; 

б) партнерство; 
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в) акціонерне товариство; 

г) картель. 

 

14.  Форма регіональної економічної інтеграції, за якої для держав-

членів усуваються внутрішні торговельні перешкоди і дозволяється 

вільний рух факторів виробництва (капіталу та робочої сили), а також 

встановлюються спільні торговельні бар’єри для відносин з 

державами, що не є членами об’єднання – це: 

а) закрита економіка; 

б) спільний ринок; 

в) Європейський Союз; 

г) митний союз. 

 

15.  Як називається розгалужена (диверсифікована) корпорація, 

яка контролює виробництво і маркетинг різноманітних продуктів? 

а) ТНК; 

б) конгломерат; 

в) концерн; 

г) економічний союз. 

 

16.  Форма регіональної економічної інтеграції, коли країни-члени 

усувають взаємні торговельні бар’єри, водночас зберігаючи за собою 

право дотримуватися незалежної торговельної політики стосовно 

держав, які не належать до одного угруповання – це: 

а) регіон вільної торгівлі; 

б) зона вільної торгівлі; 

в) офшорні центри; 

г) офшорні банки. 

 

17.  Організована законна підприємницька діяльність з метою 

одержання прибутку, яка входить за межі державних кордонів – це: 

а) спільний ринок; 

б) офшорний центр; 

в) міжнародний бізнес; 

г) міжнародні відносини. 

 

18.  Як називається схема підприємницької діяльності, за якої 

компанія з економічно розвиненої країни передає технічну 

документацію на виготовлення певного товару виробнику з 

економічно відсталої країни, потім купує у нього готовий товар і 

продає його у себе на батьківщині? 
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а) олігополія; 

б) монополія; 

в) офшорна банківська діяльність; 

г) офшорна збірка. 

 

19.  Морський договір між власником судна, літака і наймачем на 

оренду всього судна, літака або їх частини на певний рейс або термін, 

у якому відсутні вказівки про порт призначення та вантажі, що 

перевозитимуться – це: 

а) відкритий чартер; 

б) пакетний туризм (надання комплекту послуг); 

в) лінійні перевезення (перевезення згідно з встановленими 

рейсами); 

г) захід організованого маркетингу. 

 

20.  Торгівля, що здійснюється на пільгових засадах (наприклад, до 

певної країни або групи країн можуть застосовуватися нижчі ставки 

мита) – це: 

а) протоіндустріалізація; 

б) постіндустріалізація; 

в) преференційна торгівля; 

г) міжнародний бізнес. 

 

Контрольні запитання  
1. Проаналізуйте вплив численних обставин на міжнародний бізнес. 

2. Охарактеризуйте сутність спільних підприємств. 

3. Вільні економічні зони та їх значення в економіці. 

4. Назвіть основні найбільш розповсюджені види міжнародного 

бізнесу. 

5. Яким чином регулюється діяльність компаній на міжнародній 

арені?  
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