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ВСТУП 

 
Сучасний міжнародний бізнес є об’єктивною основою 

формування системи міжнародного менеджменту та системою 

заздалегідь спланованих заходів з узгодження господарських операцій 

фірм, організацій різних країн, тому вивчення тенденцій та специфіки 

сучасного міжнародного бізнесу є  важливими для майбутніх фахівців 

з міжнародних економічних відносин. 

Тренінг (англ. training від train - навчати, виховувати) – це 

сучасний метод активного навчання, спрямований на розвиток знань, 

умінь,  навичок і соціальних установок. 

Мета комплексного тренингу з міжнародного бізнесу  – 

узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних 

знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування 

цілісного уявлення про основні напрями та інструменти міжнародного 

бізнесу.  Тренінг формує такі компетенції, як: 

- компетентності міжособистісного і професійної поведінки в 

спілкуванні; 
- здатність вчитися, здобувати нові знання, вміння,; 

- здатність виявляти наукову сутність проблем в сфері 

міжнародних економічних відносин; 

- здатність вирішувати проблеми, що виникають в процесі 

діяльності; 

- здатність проводити дослідницьку діяльність, включаючи 

аналіз проблем, постановку цілей і завдань, виділення об'єкта і 

предмета дослідження, вибір способу і методів дослідження, а також 

оцінку його якості; 

- здатність критично оцінювати і переосмислювати 

накопичений досвід (власний і чужий), рефлексувати професійну і 

соціальну діяльність; 

- здатність здійснювати виробничу або прикладну діяльність в 

міжнародній сфері; 

- здатний до соціальної взаємодії, до співпраці і вирішення 

конфліктів; 

- здатність  адаптуватися до різних професійних ситуацій, 

проявляти творчий підхід, ініціативу і наполегливість у досягненні 

цілей професійної діяльності. 

На кожному  занятті викладач та студенти  оцінює підготовлені 

есе, реферати, презентації,  виступи, активність у дискусії, уміння 

формулювати і відстоювати свою позицію, тощо 
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗА ТЕМАМИ  

КОМПЛЕКСНОГО ТРЕНІГУ  
 

Розділ І. Міжнародний бізнес в епоху 

глобалізації 
 

Тема 1. Загальна характеристика 
міжнародного бізнесу 

  
Основні поняття теми: міжнародний бізнес; комерційна 

ера; експансійна ера; концесійна ера; ера незалежних держав; ера 

глобалізації; експорт; ліцензування;  франчайзинг; контракти на управління; 

проекти «під ключ»; прямі зарубіжні інвестиції; міжнародні стратегічні 

альянси; спільне підприємство; командитне товариство; товариство з 

обмеженою відповідальністю; одноосібне володіння; акціонерне товариство 

(АТ). 

 

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 
1. Лекція-консультація «Міжнародний бізнес в умовах 

глобалізації» 

 Лекція-консультація – побудована на роз’ясненні найбільш 

складних або важливих запитань за темою, що безпосередньо 

ставлять студенти (слухачі) лекторові. Можливий вільний обмін 

думками. 

2. Практичне завдання. Розкрити суть основних форм 

міжнародного бізнесу. 

 Мета завдання полягає в набутті вмінь здійснення комплексного 

аналізу обраного  об’єкту  дослідження  та  отриманні  загального  

розуміння  суті  такої складної категорії як міжнародний бізнес. 

 Основними об’єктами  дослідження є  організаційно-правові  

форми міжнародного  бізнесу,  а  також  форми  його  прояву,  такі  як  

зовнішня  торгівля, міжнародна інвестиційна діяльність тощо. Оцінка 

прояву даних форм міжнародного бізнесу повинна проводитися на 

теоретичному та практичних (міжнародному та національному) рівнях. 

Позитивним аспектом є здійснення порівняльного аналізу їх 

застосування в різних країнах світу. 
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Джерела інформації: навчальна та методична література за 

дисципліною, джерела Інтернет. 

3. Ситуація-проблема. Розгляд та обговорення ситуаційного 

завдання з використанням методу мозкового штурму.  В процесі 

виконання завдання студенти поділяються на 2 групи («човниковий 

метод»): одні – генерують ідеї та рішення, а інші критикують. 

 Метод «мозкового штурму» дозволяє вільно висловлювати свої 

пропозиції (можливо, навидь, несподівані) в контексті запропонованої 

теми. Мозковий штурм стихає, коли потік пропозицій закінчується? 

Після чого наступає стадія обговорення. Модифікацією методу 

«мозкового штурму» є «човниковий метод», під час проведення якого 

учасники поділяються на дві групи: генератори ідей та їх критики.    

Ситуаційне завдання  «Глобалізація і ринок телекомунікаційних 

послуг» 

Кілька десятків років тому телекомунікаційні ринки світу могли бути 

охарактеризовані рядом факторів. У багатьох країнах були провідні 

провайдери телекомунікаційних послуг: «AT & T» - у Сполучених 

Штатах Америки, "British Telecom" - в Англії, «Deutsche Telecom» - у 

Німеччині, «NTT» - в Японії, «Telebras» - в Бразилії і т. д. Ці 

компанії-провайдери часто були власністю держави, а й в іншому 

випадку держава ретельно здійснювало керівництво всіма 

операціями. Конкуренції між цими компаніями на рівні різних держав 

не існувало. Зазвичай закони забороняли іноземним фірмам 

з'являтися на телекомунікаційному ринку країни і конкурувати з 

місцевою фірмою. Велика частина інформації, переданої 

телекомунікаційними фірмами, була голосової (мовної трафік), і 

майже вся вона передавалася по мідних проводах. Більшість фірм 

призначали неабияку ціну за міжміські та міжнародні дзвінки. Через 

деякий час ситуація змінилася. Телекомунікаційні ринки перестали 

бути регульованими. З'явилися нові конкуренти, які стали 

популярнішими провідних фірм. Компанії, що знаходилися у 

власності держави, включаючи «British Telecom» і «Deutsche 

Telecom», були монополізовані. Кілька основних телекомунікаційних 

фірм, у тому числі і державних, були розбиті на дрібніші компанії. 

Наприклад, в 1998 р. Бразильська телекомунікаційна монополія 

«Telebras», будучи власністю держави, була роздроблена на 12 

невеликих компаній, яким було дозволено конкурувати між собою. 

Нові бездротові технології сприяли появі таких фірм, як «Orange» і 

«Vodafone» - в Англії, які зараз конкурують з колишньою державною 

монополією «British Telecom». Завдяки Інтернету обсяг трафіку з 

інформацією (наприклад, web-графіка) зростає набагато швидше, ніж 
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обсяг мовного трафіку. До 2005 р. обсяг трафіку з інформацією буде 

перевищувати обсяг мовного трафіку в 3 рази. Більша частина цього 

інформаційного трафіку передається за допомогою нових цифрових 

мереж, які використовують оптоволокно, протоколи Інтернету 

(міжмережеві протоколи), циф-ровие комутатори і фотони, що 

передають інформацію по всьому світу зі швидкістю світла. 

Телекомунікаційні фірми зараз вкладають мільярди доларів в цифрові 

мережі для обробки інформації. За Угодою 1997 р., посередником 

якого виступила СОТ, 68 країн, чия частка світових доходів від 

телекомунікаційних послуг складає 90%, зобов'язалися відкрити свої 

ринки телекомунікаційних послуг для іноземних фірм і 

дотримуватися загальних правил для чесної конкуренції в галузі 

телекомунікацій. Більшість світових ринків, включаючи Сполучені 

Штати, Євросоюз та Японію, починаючи з 1 січня 1998 р. були 

лібералізовані і відкриті для іноземної конкуренції. Наслідки цих змін 

очевидні. Швидко виникає глобальний ринок телекомунікаційних 

послуг. Телекомунікаційні компанії виходять на ринки один одного. 

Ціни падають як на міжнародному ринку традиційного зв'язку, де 

вони довгий час утримувалися штучно на високому рівні за рахунок 

відсутності конкуренції, так і на «бездротовому ринку», який швидко 

стає конкурентоспроможним по відношенню до традиційних 

дротяним послуг телекомунікації. За оцінками СОТ, ціна 

міжнародних дзвінків повинна знизитися на 80% протягом трьох-

п'яти років через дедалі більшого конкуренції, що дозволить 

споживачам заощадити 1 млрд дол. США. У міру того як конкуренція 

посилюється, національні телекомунікаційні компанії вступають в 

ринкові об'єднання (альянси) або організовують спільні підприємства, 

намагаючись запропонувати багатонаціональним компаніям єдиного 

глобального (міжнародного) провайдера для забезпечення всіх потреб 

по передачі мовного трафіку і даних. У липні 1998 р. «AT & T» і 

«British Telecom» оголосили про те, що вони об'єднають майже всі 

свої міжнародні фірми в одну спільну компанію, доходи якої 

становитимуть 10 млрд дол Спільне підприємство буде надавати 

міжнародні телекомунікаційні послуги багатонаціональним 

корпораціям, дозволяючи працівникам в Манхеттені спілкуватися з 

комп'ютерними системами в Нью-Делі, скажімо, так само легко, як зі 

своїми колегами з Нью-Джерсі. «AT & T» і «British Telecom» 

вважають, що ринок з надання міжнародних комунікаційних послуг 

для великих і середніх за розміром замовників зросте з 36 млрд дол 

(1998р. ) до 180 млрд дол ( 2007 р.). Можна назвати й інші компанії, 

ра-бота спільно на основі міжнародного співробітництва: «MCI-
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WorldCom» (друга за значимістю телефонна компанія в Сполучених 

Штатах Америки, що спеціалізується на міжміських / міжнародних 

дзвінках) і «Telefonica» (Іспанія. Ведуча телефонна компанія в 

Латинській Америці). «Sprint Corporation», що є третьою за 

значимістю компанією в США, що забезпечує міжміську/ 

міжнародний зв'язок, частково є власністю «Deutsche Telecom» і 

«France Telecom». Разом це тріо конкурує з «WorldCom / Telefonica» і 

«AT & T / BT», намагаючись отримати багатонаціональні компанії в 

якості своїх клієнтів у новому світі міжнародних телекомунікаційних 

послуг. Подібна тенденція до міжнародної співпраці спостерігається і 

на ринку бездротового зв'язку. У результаті угоди 1999 англійська 

компанія «Vodafone» стала власником великого американського 

провайдера бездротових послуг зв'язку «Air Touch», для того щоб 

заснувати трансатлантичний колос з надання послуг бездротового 

зв'язку. У листопаді 1999 р. «Vodafone» продовжила свою експансію, 

запропонувавши 128 млрд дол за взяття під свій контроль провідної 

німецької компанії по бездротовим послуг зв'язку «Mannesmann AG». 

Аналізуючи ці тенденції, багато експертів вважають, що через кілька 

років на ринку міжнародних телекомунікаційних послуг буде 

панувати жменька несталих (перехідних) корпорацій. Ці компанії 

будуть конкурувати між собою на міжнародному рівні і пропонувати 

клієнтам всі види дротяних, бездротових та Інтернет-послуг за значно 

меншу плату, в порівнянні з тією, яка існує сьогодні. 

В процесі обговорення необхідно висвітлити такі питання: 

1. Сутність глобалізації та основні напрямки її впливу на 

міжнародний бізнес.  

2. Чим викликані значні темпи розвитку процесів глобалізації?  

3. Які напрями зміни основних складових міжнародного бізнесу під 

впливом процесів глобалізації?  

4. Які основні напрямки розвитку міжнародного бізнесу, які повинні 

передбачити (або яким повинні протистояти) менеджери?  

 

Джерело: Е.В. Іскренко. Міжнародний бізнес: Навч.-метод. комплекс-

Волгоград: Вид-во ВолДУ.-176с., 2003[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: <http://biblio.royalwebhosting.net> 

 

 

http://biblio.royalwebhosting.net/
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 Заслуховування доповідей та есе у вигляді 

презентацій  за темами: 
 
1. Глобальний бізнес: характеристика параметрів і можливостей. 

2. Міжнародна підприємницька діяльність: природа, специфіка  

та форми. 

3. Ефективність малого бізнесу і приватного підприємництва в 

зарубіжних країнах. 

 

 

Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі та 
міжнародного інвестування 

 
Основні поняття теми: меркантилізм (mercantilism); 

теорія абсолютної переваги (theory of absolute advan tage); теорія 

порівняльної  переваги (theory of comparative advan tage); 

альтернативні витрати; теорія співвідношення факторів виробництва 

(theory of relative factor endow ments); парадокс Леонтьєва (Leontief 

paradox); теорія подібності країн; теорія глобальної стратегічної 

конкуренції; теорія життєвого циклу продукту; теорія конкурентних 

переваг країн (theory of national competitive advantage); портфельні 

інвестиції (portfolio investments); прямі іноземні інвестиції (foreign 

direct investment, FDI); теорія інтерналізації; концепції трансакційних 

витрат; еклектична теорія Даннінга. 
 

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 
1. Лекція-бесіда  (діалог з аудиторією) «Важливість теорій для 

розуміння міжнародного бізнесу». 

 Лекція-бесіда (діалог з аудиторією) надає можливість встановити 

безпосередній контакт із студентами (слухачами). 
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2. Практичне завдання. Визначити основні постулати 

економічних теорій, які б характеризували основні тенденції сучасного 

розвитку міжнародного бізнесу. 

Мета завдання полягає в набутті вмінь вивчення економічних 

теорій та здійснення їх практичного аналізу щодо відповідності 

основним тенденціям  сучасного розвитку міжнародного бізнесу. 

 Основними об’єктами дослідження повинні стати підходи 

основних теоретичних течій та шкіл, зокрема економічні вчення 

Ксенофонта, Арістотеля, Р. Кантільона, І. Тюнена, А. Сміта,                 

Д. Рікардо, Ф. Ліста, К. Маркса, Ф.Х. Найта, Ж.-Б.Сея, Й. Шумпетера, 

Т. Веблена, Е. Хекшера, Б. Оліна, В. Леонтьєва, М. Портера та інші, 

серед яких сучасні економічні теорії, представлені вітчизняними та 

зарубіжними вченими.  Бажаним є також звернення уваги на останні 

відкриття в даній галузі, відзначені Нобелівською премією. На основі 

вивчення та аналізу, зробити висновок щодо доречності застосування 

основних з даних теорій задля інтерпретації найновітніших тенденцій 

розвитку міжнародного бізнесу.  

Джерела інформації: навчальна та методична література за 

дисципліною, джерела Інтернет. 

3. Ситуація-проблема. Розгляд та обговорення ситуаційного 

завдання з використанням методу мозкового штурму.  В процесі 

виконання завдання студенти поділяються на 2 групи («човниковий 

метод»): одні – генерують ідеї та рішення, а інші критикують. 

 

Ситуаційне завдання  «Лангустові  війни» 

Колись давно Луїзіана була власністю Франції. Наполеон продав цю 

територію США, коли президентом був Томас Джефферсон, але багато 

французів залишилися там жити. Через деякий час, їхні нащадки 

створили особливу культуру - «Cajun», яка сьогодні славиться в США 

своєю унікальною музикою та кухнею. В основі цієї кухні лежить 

«священний лангуст», як його люблять називати в Луїзіані. (Лангуст - 

це ракоподібне, що живе в прісних водоймах, що є постійним 

мешканцем озер Луїзіани). Лангуст - основний інгредієнт пирогів з 

раками, ракового супу, супу з стручків бамии. Як і вино для Франції, 

лангуст є символом культури. Крім того, індустрія з розведення 

лангустів приносить дохід у розмірі 300 млн дол на рік фермерам 

Луїзіани, принаймні вони були такими, поки на ринку не з'явилися 

лангусти з Китаю. На початку 90-х рр.. імпортери з Луїзіани вітали 

розвиток китайської індустрії, для того щоб задовольнити зростаючий 

попит на лангустів. У Китаї індустрія розведення лангустів виявилася 

дуже привабливою для фермерів-підприємців. Вперше лангусти з 
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Китаю появлись в Луїзіані в 1991 р. Хоча корінні жителі оцінили їх як 

недостатньо смачні, споживачі, здавалося, не помічали цього. 

Можливо, їх приваблювала ціна - 2-3 дол за фунт в залежності від 

сезону, в той час як місцеві лангусти коштували 5-8 дол за фунт. 

Завдяки значним пріоритетами в ціні обсяги продажів від китайського 

імпорту злетіли з 353000 фунтів - у 1992 р. до 5,5 млн фунтів - в 1996 

р. До 1996 службовці штату Луїзіана підрахували, що місцева 

індустрія з розведення лангустів втратила 3000 робочих місць. В 

основному, це були низькооплачувані місця чистильників лангустів. У 

1996 р. Комітет з дослідження та розвитку лангустовой індустрії 

направив петицію з проханням про проведення антидемпінгового 

кампанії Комітетом з міжнародної торгівлі. У петиції стверджувалося, 

що китайські виробники лангустів займалися демпінгом їхнього 

товару, продаючи його за низькими цінами з метою витіснення 

виробників Луїзіани з бізнесу. Пропонувалося встановити податок на 

імпортних лангустів у розмірі 200-300% від податку на імпорт. Штат 

Луїзіана затратив на підтримку цієї акції суму в розмірі 350 000 дол 

Юристи, що представляють китайську індустрію з виробництва 

лангустів, заявили, що причиною низьких цін були нижчі витрати на 

виробництво, а не демпінгова кампанія. Один з імпортерів китайських 

лангустів в Луїзіані зазначив, що 27 переробних заводів постачали 

його компанію. Робітники на цих заводах були забезпечені житлом і 

іншими зручностями плюс отримували 15 центів на годину або 9 дол 

за 60-годинну тиждень. Юристами також зазначено, що китайські 

лангусти виявилися вигідними як для американських покупців, які 

змогли заощадити гроші і отримати користь завдяки більш постійного 

постачальнику, так і для ресторанного бізнесу Луїзіани, так як 

собівартість страв стала менше. Ними ж відмічено, що в цій кампанії 

не були враховані інтереси американських покупців, так як ця акція не 

більше ніж спроба виробників з Луїзіани відновити свою монополію 

на виробництво лангустів. Проте, Комітет з міжнародної торгівлі 

залишався глухий до цих аргументів. Використовуючи абсурдні 

доводи, Комітет вважав більш важливим те, що Китай являє собою 

країну з «неринковою економікою». Потім Комітет як аргумент 

розглянув ціни в країні, яка представляє «ринкову економіку», - в 

Іспанії, з метою встановити «істинно ринкову» ціну на лангустів. 

Виходячи з того, що лангусти в Іспанії продаються за цінами, в два 

рази перевищує ціни в Китаї, що майже відповідає цінам в Луїзіані, 

Комітет порахував, що китайці займалися демпінгом. У серпні 1997 р. 

за рішенням Комітету імпорт китайських лангустів був обкладений 

податком у розмірі 110-123% від податку на імпорт, тим самим 
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усувалася цінова перевага, яку користувалися китайці. В інтересах 

захисту американської індустрії з розведення лангустів Комітет 

прийняв сторону виробників Луїзіани, на шкоду інтересам 

американських покупців, які тепер змушені оплачувати вищу вартість 

товару. 

Джерело: Е.В. Іскренко. Міжнародний бізнес: Навч.-метод. комплекс-

Волгоград: Вид-во ВолДУ.-176с., 2003[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: <http://biblio.royalwebhosting.net> 

В процесі обговорення необхідно висвітлити такі питання: 

1. Охарактеризуйте ситуацію з торгівлею лангустами на світовому 

ринку.  

2. Обґрунтуйте Вашу думку щодо становища в торгівлі лангустами на 

ринку США:  

- з точки зору споживачів;  

-виробників США;  

-виробників і уряду Китаю.  

3. Як в умовах глобалізації має вирішитись ця проблема?  

 

 Заслуховування та обговорення доповідей та есе у 

вигляді презентацій  за темами: 
1. Світова економіка як сфера міжнародного бізнесу. 

2. Теоретичні основи бізнесу (поняття, суть, функції, методи). 

Відмінності між бізнесом і підприємництвом. 

3. Потреби виникнення бізнесу та його соціально-економічна 

основа, наслідки ведення бізнесу. 

 

 

Тема 3. Процеси глобалізації та їх вплив на 
розвиток міжнародного бізнесу  

 

Основні поняття теми: глобалізація; ключові 

компетенції; політичне середовище міжнародного бізнесу; 

технологічне середовище міжнародного бізнесу. 

 
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

 

http://biblio.royalwebhosting.net/
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Структура заняття: 

 
1. Лекція-диспут  (вільний обмін думками викладача та 

студентів в ході лекції) «Глобальний бізнес: характеристика 

параметрів і можливостей». 

Лекція-диспут – впродовж заняття відбуваються не лише 

відповіді на окремі питання теми, але й вільний обмін думками між 

лектором та аудиторією в інтервалах між логічними поділами 

лекційного матеріалу. 

2. Практичне завдання. Проаналізувати участь України в 

процесах міжнародної економічної інтеграції: стан, проблеми, 

перспективи. 

Мета завдання полягає в набутті вмінь аналізу законодавчих 

документів, міжнародних угод, проектів розвитку держави та 

інформації, представленої в періодичних виданнях. 

Основним завданням є аналіз зовнішньоекономічної політики 

держави та формулювання її тенденцій розвитку, дослідження переваг 

та недоліків дійсної участі Україні в міжнародних економічних 

організаціях та можливості подальшої інтеграції держави у 

міжнародне економічне співтовариство. Важливим є надання власної 

оцінки окресленим аспектам діяльності держави. 

3. Ситуація-проблема.  Розгляд та обговорення ситуаційного 

завдання з використанням методу мозкового штурму.  В процесі 

виконання завдання студенти поділяються на 2 групи («човниковий 

метод»): одні – генерують ідеї та рішення, а інші критикують. 

  

Ситуаційне завдання  «Інтелектуальна власність: проблеми реалізації  

в умовах глобальної економіки (на прикладі діяльності  

«Microsoft» в Китаї) 

      «Microsoft» - найбільша в світі компанія з розробки програмного 

забезпечення для персональних комп'ютерів, що створила MS-DOS, а 

потім WINDOWS. Ці програми, які є операційною системою і 

графічним інтерфейсом користувача відповідно, постійно 

використовуються в більш ніж 90% персональних комп'ютерів усього 

світу. Крім того, «Microsoft» має безліч користуються попитом 

додатків до програм, включаючи комплекти програм Office та 

підтримки Office. Невід'ємною частиною міжнародної стратегії 

«Microsoft» було здійснення експансії в Китаї, де в 1998 р. було 

продано 5 млн персональних комп'ютерів. З населенням в 1,5 млрд 

чол., Китай являє собою потенційно величезний ринок для компанії 

«Microsoft», метою якої є збільшення обсягу продажів з 0 (1994 р.) до 
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200 млн дол (2002 р.). Однак для її реалізації компанія змушена 

подолати дуже серйозна перешкода: неліцензійне використання своїх 

програм. (Близько 95% всіх програм, що використовувалися в Китаї в 

1998 р., були неліцензійними). Компанія несла великі економічні 

втрати від цього. Велика частина продукції цієї компанії, що 

використовувалася в Китаї, - нелегальні копії, які робляться, а потім 

продаються без будь-якої виплати «Microsoft». Для керівників цієї 

компанії проблема була очевидною. Через декілька будівель від офісу 

компанії в Гонконзі знаходиться маленький магазин, який продає CD-

ROMbi, кожен з яких напханий десятком комп'ютерних програм, 

вартість яких склала б суму в 20 тис. дол Пропонована ціна - 500 

гонконгських доларів, відповідних 52 дол США. Прийнято вважати, 

що уряд Китаю є гіршим з прикладів проведення політики в питанні 

піратського використання комп'ютерних програм. Юристи «Microsoft» 

скаржаться, що Пекін не передбачає в бюджеті коштів на покупку 

комп'ютерних програм, змушуючи свій бюрократичний апарат 

знаходити рішення щодо здешевлення програмного забезпечення. На 

підставі цього компанія «Microsoft» стверджує, що більша частина 

уряду користується піратськими програмами. Ще більш посилюючи 

становище, Китай стає масовим експортером підроблених 

комп'ютерних програм. На митниці в Гонконзі була затримана партія з 

2200 дисками, які прямували з Китаю до Бельгії.  

     Проблема виникає тому, що китайська влада не забезпечують 

дотримання власних законів. Компанія «Microsoft» зіткнулася з цим, 

коли вперше намагалася використовувати китайську законодавчу 

систему, щоб подати в суд на піратів комп'ютерних програм. 

«Microsoft» примушувала офіційна влада китайської провінції 

Guangdong вчинити облаву на виробника, який робив підроблені 

голограми, використовувані «Microsoft» для підтвердження 

достовірності своїх програм. Китайська влада засудили виготовлювача 

підробок, визнали, що відбулося порушення авторського права, але 

виплатили компанії всього $ 2600, а піратську компанію оштрафували 

лише на $ 3000. Щоб конкурувати з підробленими програмами, 

«Microsoft» в жовтні 1994 р. знизила ціни на комп'ютерні програми в 

Китаї майже на 200%. Ймовірно, ця акція мала невеликий ефект, 

оскільки програми все одно коштували від $ 100 до $ 200, в той час як 

нелегальні копії тих же програм пропонувалися від $ 5 до $ 20. Інший 

тактикою компанії стало лобіювання уряду США для надання тиску на 

владу Китаю з метою спонукати їх дотримуватися власні закони. 

Частиною спроби лобіювання своїх інтересів стало вступ «Microsoft» 

на своєрідну партизанську війну. Співробітники компанії копалися в 
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сміттєвих контейнерах, оплачували місцевим жителям шпигунські 

послуги, видавали себе за які збирають гроші бізнесменів, щоб знайти 

докази здійснення піратства, які потім передавалися торговим владі 

США. Цей тактичний хід мав успіх, так як уряд США в даний час 

може чинити тиск на владу Китаю. Китай прагнув стати членом СОТ, і 

підтримка США була для нього необхідною. США оголосили, що вони 

не підтримають членство Китаю до тих пір, поки він не почне 

застосовувати Закон про право на інтелектуальну власність. Ця вимога 

була підкріплена загрозою ввести тарифи в розмірі $ 1,08 млрд на 

китайські товари, поки Китай не погодиться посилити застосування 

законів. Після напруженої відчуженості, Китай поступився і погодився 

з вимогами США в лютому 1995 р. Китайський уряд прийняв рішення 

жорсткіше застосовувати Закон про право на інтелектуальну власність, 

закрити заводи, які, за відомостями США, випускали підроблені 

американські товари, визнавати торгові марки США, включаючи 

«Microsoft», і проінструктувати міністерства уряду з питань 

припинення використання піратських комп'ютерних програм.  

      На додаток до цих дій «Microsoft» оголосила, що вона буде 

працювати спільно з китайським Міністерством по електроніці з 

розробки китайської версії операційної системи: WINDOWS. Принцип 

«Microsoft» такий: кращий спосіб припинити використання піратських 

комп'ютерних програм Китайським урядом - це займатися бізнесом 

спільно. Як тільки уряд отримає частку доходу від збільшення 

продажу законною продукції «Microsoft», у нього з'явиться стимул 

скоротити продаж підроблених комп'ютерних програм. Доказом того, 

що «Microsoft» робить певні успіхи у вирішенні проблеми піратства в 

Китаї, служить рішення китайського суду в березні 1999 р. виплатив їй 

800 000 ієн ($ 744 720) як компенсацію, на підставі того, що дві 

китайські компанії були визнані винними у порушенні Закону про 

авторські права. Вперше компанія «Microsoft» порушила справу про 

піратському виготовленні комп'ютерних програм в китайському суді. 

Хоча компенсація в грошовому вираженні була невеликою, перемогу 

можна вважати сигналом до початку тенденцій такого роду в Китаї. 

Джерело: Е.В. Іскренко. Міжнародний бізнес: Навч.-метод. комплекс-

Волгоград: Вид-во ВолДУ.-176с., 2003[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: <http://biblio.royalwebhosting.net> 

 

В процесі обговорення необхідно висвітлити такі питання: 

1. Обґрунтуйте основні методи боротьби проти контрафактної 

продукції компанії «Microsoft» на ринках Китаю. 

2. Порівняйте ситуацію з положенням на ринку телекомунікаційних 

http://biblio.royalwebhosting.net/
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послуг в Україні з точки зору компанії «Microsoft».  

3. Які можливі дії з відновлення прав інтелектуальної власності 

компанії «Microsoft» в Україні? 

 

 Заслуховування та обговорення доповідей та есе у 

вигляді презентацій  за темами: 
1. Транснаціональний бізнес: своєрідність цілей і своєчасні 

модифікації ділової активності. 

2. Глобальний бізнес: характеристика параметрів і можливостей.  

 

 

Тема 4. Світові ринки та центри ділової 
активності 

 
Основні поняття теми: ринки країн Північної Америки; 

ринки країн Західної Європи; ринки країн Східної і Центральної 

Європи; ринки країн Азії;  «кейрецу»; «чеболя»;  ринки країн Африки 

та Близького Сходу; ринки країн Південної Америки  
 
 Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери, політичні карти світу (Джерело 

інтернет: http://karta-online.com) 

 

Структура заняття: 

 
1. Проблемна лекція «Центри ділової активності світової 

економіки». 

Впродовж проблемної лекції відбувається розв’язання певних 

проблем, які формулює лектор в ході викладання. Виклад матеріалу 

може бути як у вигляді проблемної бесіди (елементи 

інтерактивності) так і монологічним (наказовим). 

2. Практичне завдання. (гра тренувального характеру: гра-

вправа). Заснування підприємства з іноземними інвестиціями.  

Гра тренувального характеру (гра-вправа) містить непросту для 

виконання фахову ситуацію із певним визначеним порядком дій. 

Передбачає роботу в групі.  

Мета завдання - допомогти студентам одержати навички у 

започаткуванні бізнесу з іноземними партнерами, навчитись 

http://karta-online.com/
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оцінювати перспективність обраного напрямку бізнесу, набуття 

практичних навичок у врегулюванні відносин з партнерами по бізнесу 

і започаткуванні власної справи. 

Методичні рекомендації: Гра проходить в три етапи. На першому 

етапі формуються групи студентів відповідно до запропонованих 

варіантів. Другий етап – вирішення завдань ситуації. Третій етап –

аналіз і обговорення рішень, підбиття підсумків гри. Для виконання 

завдання необхідно ознайомитися з Законом України "Про 

господарські товариства", Постановою Кабінету Міністрів України 

"Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької 

діяльності" від 25.05.1998 р. В установчому договорі доцільно 

виділяти такі розділи: 

1) предмет договору; 

2) учасники товариства; 

3) порядок утворення майна і розподіл прибутку; 

4) відступ частки учасника; 

5) припинення участі в товаристві; 

6) органи управління; 

7) порядок розгляду спорів і розбіжностей; 

8) відповідальність сторін; 

9) термін дії договору; 

10) порядок внесення змін і доповнень; 

11) припинення договору. 

Опис ситуації: Громадяни України Власов Костянтин 

Вікторович, Питько Аліна Михайлівна, Зверева Анастасія Сергіївна 

вирішили заснувати власний бізнес  спільно з італійською 

торговельно-посередницькою фірмою «Дольче Вита» (м. Мілан).  

В якості організаційно-правової форми підприємства було 

обрано товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Основний 

вид діяльності майбутнього підприємства та сума грошових коштів, 

якими володіють засновники, подано у таблиці1. 

Завдання, які мають бути виконаними в ході гри: 

1. Із запропонованих варіантів визначити найбільш перспективний і 

обґрунтувати рішення. 

2. Розробити алгоритм створення підприємства. 

3. Скласти перелік документів, необхідних для державної реєстрації 

товариства з обмеженою відповідальністю. 

4. Розробити проект установчого договору між засновниками. 
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Таблиця 1. 

№ 

варіанту 

Вид діяльності Сума грошових 

коштів, якими 

володіють, тис. 

евро. 

1 Виробництво швейних виробів 22,0 

2. Надання послуг у сфері 

громадського харчування 

18,5 

3. Виробництво безалкогольних напоїв 23,5 

4. Роздрібна торгівля продуктами 29,0 

5. Надання побутових послуг 

(перукарські послуги) 

19,0 

6. Виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів 

25,0 

7. Роздрібна торгівля непродовольчими 

товарами 

18,6 

8. Надання транспортних послуг щодо 

перевезення вантажів 

32,0 

9. Виробництво власних ковбас 16,0 

10. Надання туристичних послуг 20,0 

 

Джерело: Михайленко О.Г., Красніков Д.А. Посібник до 

вивчення дисципліни «Міжнародний бізнес». –Дн-ск: Видавництво 

«КИТ», 2014. –128с.  

 

3. Розгляд інформації з використанням принципу «оксфордські 

дебати».  

Оксфордські дебати – це видовищний метод.  

Метод передбачає поділ учасників на головних промовців та 

публіку. Роль «публіки» може бути активною, а може бути 

обмеженою. Принцип дебатів опирається на традиції британської 

Палати громад. Найважливішим є поділ дебатантів на дві команди. У 

дебатах вони називаються сторонами: за дискутовану тезу (сторона 

пропозиції) та проти (сторона опозиції). Поділ цей має бути чітким, 

що відображається у формулюванні тези, вона має бути зрозумілою 

(найкраще провокаційною) . Наприклад, «Ця інформація – це марний 

шлях!». 
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  Інформаційне повідомлення для обговорення. 

 «Азовмаш» виходить на ринки країн Близького Сходу». 

 

  «Азовмаш» підписав дилерську угоду з турецькою компанією 

«Віташ Веліолу Іншіаат Ве Тіджарет»  на придбання і продаж 

продукції вагонобудування і важкого машинобудування, що 

випускається ПАТ «Азовзагальмаш», на ринках Близького Сходу та 

Африки. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на 

прес-реліз компанії. 

Угода підписана в ході візиту турецької делегації на чолі з 

головою правління турецької компанії Османом Сехер Акшехірі на 

підприємство.  

У прес-релізі повідомляється, що в ході візиту підписано 

перший контракт на поставку вагонів виробництва «Азовзагальмаш» 

на 2016-2017 рік. У той же час обсяг контракту та інші його параметри 

не розголошуються.  

При цьому в «Азовмаші» кажуть, що ще належить пройти 

сертифікацію вагонів, доопрацювати технічну документацію. «Вихід 

на ринки країн Близького Сходу та Африки - це реальна перспектива 

та альтернатива ринку Митного союзу, велику підготовчу роботу в 

цьому напрямку ми вже провели», - цитує прес-служба президента 

керуючої компанії  «Азовммашінвест Холдинг»Тараса Поліщука. Він 

додав, що сьогодні завод в основному простоює, але обладнання в 

цілості і готове до експлуатації. 

  «Не буде проблем і з кадрами - при отриманні замовлень на 

завод готові повернутися пішли робочі», - повідомив Поліщук. 

Група «Азовмаш» («Азовмашінвест Холдинг») виробляє залізничні 

вантажні вагони і платформи, автотопливозаправщики, 

автоперевізники, металургійне, гірничорудне і кранове обладнання. 

 

 Заслуховування та обговорення доповідей та есе у 

вигляді презентацій  за темами: 
1. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Латинській 

Америці, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Африці. 
2. Вплив подій «арабської весни» на міжнародний бізнес. 

 

 

 

 

 
 

http://interfax.com.ua/
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Тема 5. Регулювання міжнародного бізнесу 

 

 
 Основні поняття теми: правові системи; загальне  

право; релігійне право; теократія; бюрократичне право; закони 

орієнтовані на внутрішній ринок; санкції; ембарго; обмеження 

експорту; екстериторіальність; закон Хелмса-Бертона; експропріація; 

конфіскація; приватизація; репатріація; «маневри з вибором судового 

форуму» («forum shop ping»);  принцип ввічливості (principle of 

comity);  арбітраж (arbitration);  передача технологій (technology 

transfer). 

 

 Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 

 
1. Лекція-консультація «Гострі моменти регулювання 

міжнародного бізнесу» 

Лекція-консультація побудована на роз’ясненні найбільш 

складних або важливих запитань за темою, які безпосередньо 

ставлять слухачі лекторові. Можливий вільний обмін думками.  

2. Практичне завдання. Розробити рекомендації для різних боків 

конфлікту, в зв’язку з підписанням закону Хелмса-Бертона у 1996р.  

(Закон Хелмса-Бертона встановив повне ембарго на постачання 

товарів на Кубу, окрім продуктів харчування та медикаментів). Який 

вплив мав цей закон на здійснення міжнародних бізнес-операцій з 

Кубою. 

3. Аналіз ситуації за методом «снігової кулі» (робота в групі). 

«Снігова куля» - це метод колективного пошуку спільного рішення 

або спільного погляду на певний об’єкт або подію. Метод, придатний 

для створення дефініцій (визначення), яке буде легко зрозумілим та 

прийнятим усіма учасниками, оскільки всі беруть участь у 

обговоренні. Важливим є кінцевий результат, який не нав’язується, а 

був прийнятий шляхом узгодження позицій. 
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Ситуаційне завдання 

  «Заплутаний слід відповідальності за катастрофу нафтового танкеру» 

 

  Крах танкера «Prestige» (який належить одній країні, 

підпорядковується в адміністративному плані іншій країні і 

фрахтується компаніями з різних країн світу) відновило суперечки з 

приводу перевірки морських суден і застосування законів, що 

регулюють перевезення вантажів морським транспортом. 

Коли зношений танкер зареєстрований на Багамах, належить 

Ліберійській компанії, підпорядковується грецької морської 

адміністрації, зафрахтований російською нафтовою компанією, що 

розташована у Швейцарії, і здійснює рейс під керівництвом капітана-

грека, командувача азіатським екіпажом, - хто в кінцевому підсумку 

несе відповідальність за екологічний і економічний збиток, 

викликаний розливом нафтопродуктів? 

 Старий однокорпусний танкер «Prestige» з вантажем 70000 тон 

мазуту розколовся надвоє і потонув біля північного узбережжя Іспанії. 

Ця катастрофа розпалила палкі суперечки навколо проблеми перевірки 

технічного стану морських суден, що перевозять вантажі, а також 

навколо проблеми застосування міжнародних законів, що регулюють 

морські перевезення. 

 Танкер, спущений на воду 26 років тому, отримав пробоїну під 

час шторму і почав тонути, розливаючи нафтопродукти в море. Через 

розлив 10000 тон цього вкрай токсичного вантажу утворилася 130-

кілометрова пляма нафти, що призвело до забруднення здебільшого 

багатих рибних місць в районі Галісії. Більш 

1000 рибалок втратили роботу, птиці вкрилися шаром мазуту, а в 

затоках загинули  омари. 

 У північній Атлантиці дуже жвавий рух морського 

транспорту, і катастрофа танкера «Prestige» - не перший випадок, який 

призвів до розливу нафтопродуктів біля північно-східного узбережжя 

Іспанії. Франція також постраждала від екологічних катастроф, 

викликаних аваріями вантажних кораблів. Після катастрофи танкера 

«Prestige» президент Франції Жак Ширак (Jacques Chirac) закликав до 

прийняття «драконівських заходів» щодо забезпечення безпеки 

морських перевезень і захисту берегів європейських країн від загрози 

екологічних катастроф. 

 У 1999 р біля берегів Бретані затонув танкер «Erika», що 

призвело до розливу15000 тон мазуту і забрудненню 400 км 

узбережжя. Після краху танкера Франція звернулася до Європейського 

Союзу з пропозицією заснувати організацію  щодо гарантування 
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безпеки морських перевезень, проте справа загрузла в  дискусії про те, 

де повинна бути розташована штаб-квартира такої організації. 

 Хосе Марія Аснар (Jose Maria Aznar), який був на той час 

прем'єр-міні стром Іспанії, пригрозив порушити судовий процес з 

метою компенсації витрат на очищення навколишнього середовища 

від забруднення нафтопродуктами. Однак проти кого міг би прем'єр-

міністр висунути судовий позов? Юристи стверджують, що останнім 

часом стало особливо важко застосовувати між народне морське право 

через те, що компанії і власники морських суден намагаються 

скорочувати свої витрати, реєструючи свої судна в так званих 

«додаткових притулках» (країнах з низькими податками), а також 

наймаючи дешеві, але в багатьох випадках погано підготовлені 

екіпажі. Танкер «Prestige» не був винятком. Він був зареєстрований на 

Багамських островах, належав ліберійської компанії Mare Shipping, 

підкорявся адміністративно грецької компанії Universe Maritime і був 

зафрахтований російською торговою компанією Crown Resources, що 

зареєстрована в Швейцарії. 

 Політика також є перешкодою на шляху вирішення даної 

проблеми. Після катастрофи танкера «Prestige» іспанський уряд 

вхопилося за той факт, що танкер прямував на британську колонію 

Гібралтар, на яку Іспано ня пред'являє свої територіальні претензії. 

Іспанія намагається звинуватити Великобританію в тому, що 

британський уряд не виконує директив ЄС з перевірки технічного 

стану морських суден. Лойола де Паласіо (Loyola de Palacio), 

громадянин Іспанії та комісар ЄС з питань транспорту та енергетики, 

пішов ще далі, звинувачуючи Гібралтар в тому, що сталося з танкером 

«Prestige». На думку пана Паласіо, в Гібралтарі не заборонений 

заходження і розвантаження потенціальна  небезпечних 

однокорпусних танкерів, що дозволяє гібралтарцам наживатися на 

обслуговуванні судів, які не можуть заходити в європейські порти. 

Британський уряд оголосив звинувачення Іспанії позбавленими всяких 

підстав. У своєму листі до Європейської Комісії, яке було 

опубліковане але в «Financial Times», сер Найджел Шейнволд (Nigel 

Sheinwald), постійний представник Великобританії в ЄС, стверджує, 

що танкер «Prestige» не так на правляться в Гібралтар під час свого 

останнього драматичного подорожі. «Останній раз танкер зупинявся 

на дозаправку в Гібралтарі, навіть не заходячи в порт, в червні 2003 р», 

- сказано в листі. Рішення про те, хто повинен нести витрати з 

ліквідації наслідків ката строфи, повинно прийматися відповідно до 

Конвенції про цивільно-право виття відповідальності (Civil Liability 

Convention), прийнятої Міжнародної мор ської організацією 
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(International Maritime Organization). Відповідно до цієї конвенції 

власник судна зобов'язаний відшкодувати шкоду від витоку нафти з 

танкера, але цей збиток був визначений всього в $ 80 млн.  

 Згідно з висновками Intertanko, асоціації незалежних власників 

танкерів, у  95% випадків суми компенсації, передбаченої Конвенцією 

про цивільно-правової відповідальності, достатньо для того, щоб 

профінансувати очищення забруднених територій. У тих випадках, 

коли цієї компенсації недостатньо, починає діяти Міжнародний фонд 

компенсації  забруднення нафтою (International Oil Pollution 

Compensation Fund), який фінансується отримувачем нафти. 

Максимальна сукупна компенсація від цими двома організаціями, 

становить $ 180 млн. Після катастрофи танкера «Prestige» увагу була 

звернута також на перевірку технічного стану зношених судів. 

Європейська Комісія зажадала від урядів країн Європи як найшвидше 

ввести в дію нові правила перевірки. У відповідності з цими 

правилами портові власті повинні перевіряти мінімум 25% всіх суден, 

що заходять в доки, причому в першу чергу повинні перевіряти 

зношені однокорпусні суду.  

  Джерело: Гриффин Р., Пастей М.  Международный бизнес. 4-

е изд. / Пер. с англ. под ред. А. Г. Медведева. — СПб.: Питер, 2006. — 

1088 с: ил. — (Серия «Классика МВА») 

 

 В ході обговорення, доцільно відповісти на такі питання:    

1. Назвіть основні етичні проблеми у випадку з танкером «Prestige». 

2. Назвіть основні проблеми соціальної відповідальності у випадку 

з танкером «Prestige». 

3. Яка зі сторін даного конфлікту, на вашу думку, повинна була б 

нести найбільшу і саму невелику відповідальність перед законом за 

розлив нафти? 

4. Не беручи до уваги політичних аспектів проблеми, які заходи 

можна було б зробити, щоб уникнути виникнення подібних проблем у 

майбутньому? 

 

 Заслуховування доповідей, есе у вигляді 

презентацій та їх обговорення   за темами: 
1. Мусульманська етика  та  культура міжнародного бізнесу. 
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Розділ ІІ. Специфіка управління міжнародним бізнесом 

     Тема 6. Стратегічний менеджмент в 
міжнародному бізнесі 

 
Основні поняття теми: міжнародний стратегічний 

менеджмент; стратегічне планування; ефективність за рахунок 

глобалізації; економія від масштабу; економія від диверсифікації 

діяльності; багатонаціональна гнучкість; глобальна ефективність; 

багатонаціональна гнучкість;   стратегія дублювання моделі ведення 

бізнесу (home replication strategy); мультілокальна стратегія 

(multidomestic strategy); глобальна стратегія (global strategy); 

транснаціональна стратегія (transnational strategy); виняткова 

компетенція компанії (distinctive competence); сфера діяльності (scope 

of operations); синергія(synergy); місія (mission statement); SWOT-аналіз 

загальної схеми управління її діяльністю (control framework); 

корпоративна стратегія; бізнес-стратегія; функціональна стратегія. 

 
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 

 
1. Лекція у форматі «круглого столу» - «Важливість 

стратегічних рішень у міжнародному бізнесі».  

 Лекція у форматі «круглого столу» застосовується для розгляду 

складних та широкоформатних тем, де рівень компетенцій кожного 

викладача недостатній, до обговорення запрошуються фахівці, 

експерти, консультанти. (У якості експертів залучаються студенти, 

що значно покращує роботу в групі). 

2. Практичне завдання. Ділова стратегія в міжнародному бізнесі 

 Мета   завдання: допомогти  студентам  одержати  навички  в  

розробці стратегії  в  міжнародному  бізнесі,  визначити  механізм  

реалізації  обраної стратегії. 

 Опис ситуації: ВАТ «Концерн «Укрросметал» і 

нідерландський концерн «Philips» уклали угоду про співпрацю в сфері 

виробництва кольорових телевізорів «Електрон» на основі  

виробничих  потужностей  українського  виробника  і  з  

використанням технічного досвіду і комплектуючих іноземного 
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партнера. Серед завдань співпраці передбачається вихід вітчизняного 

виробника з власною продукцією на зовнішній ринок. 

 Завдання: 

1. Розробити ділову стратегію виходу ВАТ "Концерн "Укрросметал" 

на зовнішній ринок. 

2. Обрати тип інноваційної стратегії і деталізувати її. 

3. Рішення завдання оформити у формі таблиць 1. – 3. 

 Методичні рекомендації: 

Розробка ділової стратегії здійснюється у декілька етапів: 

1-й етап - детальний аналіз та опис елементів стратегії; 

2-й етап - визначення пріоритетів, цілей та джерел їх фінансування. 

 Ділову стратегію слід розглядати як узагальнену модель дій, 

необхідних для досягнення  поставленої  мети  через  координацію  та  

розподіл ресурсів  підприємницької діяльності фірми. 

 Мета  ділової  стратегії  полягає  в  тому,  щоб  досягти  

довгострокових конкурентних переваг, які б забезпечили компанії 

високу рентабельність. 

 Елементи  стратегії –це  фактори,  які  впливають  на  вибір  

способів використання ресурсів як фірмою в цілому, так і її 

підрозділами. Виділяють 9 основних елементів стратегії, аналіз 

сукупності яких дозволяє сформувати чітку картину  того,  як  

компанія  або  підрозділ використовують  і  концентрують  свої 

ресурси. 

 Перший елемент стратегії - корпоративна місія. 

 Другий  елемент  стратегії - конкурентні  переваги.   

 Мета  стратегії  може полягати в досягненні такого рівня 

забезпечення потреб, який переважає той, що може досягти конкурент, 

і в створенні завдяки цьому такого становища для своєї компанії, яке 

забезпечить їй норму прибутку, вищу від середнього рівня в галузі.  

 Створення  конкурентних  переваг  передбачає  вибір  ринків  

збуту  і  відповідну диференціацію  продукції.  Але,  крім  того,  воно  

може  впливати  на  структуру інвестицій. Якщо вибираємо стратегію, 

спрямовану на отримання переваг, пов'язаних з низьким рівнем витрат, 

то це головним чином впливає на структуру виробництва, інвестицій  і  

проекти  економічного  розвитку  виробництва.  На  ринках  масової 

продукції, де можливі диференціації продукції не є великими, 

конкурентні переваги будуть іншими, ніж на ринках з великою 

різноманітною продукцією. 

 Організація бізнесу – одна із складових частин стратегії. 

Організація бізнесу характеризується способом поділу компанії 

(фірми) на більш  дрібні  підрозділи.  Майже  всі  компанії  
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організовані  відповідно  до диференціації видів продукції, яка 

виробляється, покупців або ринків збуту. Частково стратегія компанії 

виявляється в тому, як саме організація бізнесу в ній спочатку 

диференціюється, а потім знову інтегрується. У разі розробки ділової 

стратегії важливо визначити, якою мірою продукція (товари, послуги і 

т.д.) відповідає структурі запитів покупців. Один з можливих методів  

вирішення  цього  завдання полягає  в  тому,  щоб  з'ясувати,  чи  

компанія робила в недалекому минулому спроби перевірити, наскільки 

продукція відповідає потребам покупців. Можна також встановити, 

яка частина обігу пов'язана з новими товарами і послугами, щоб мати 

уявлення про те, як продукція видозмінювалась в цілому. Ще одна ідея 

полягає в тому, щоб з'ясувати, як компанія, яка функціонує у сфері  

матеріального  виробництва,  організовує  обслуговування,  необхідне  

для реалізації продукції, і надає нереалізаційні послуги. 

 Ефективність  обраного  напрямку  ділової  стратегії  

підприємства  значною мірою  залежить  від  відповідності  обраних  

ринків  збуту  продукції  (товарів  чи послуг). Межі ринку 

визначаються не тільки географією, але і особливостями використання 

продукції. У найзагальнішому вигляді корпоративна місія (найвища 

мета) полягає в том)', щоб продавати все, всім і скрізь. Під час 

розробки стратегії доводиться  звузити  завдання  відносно  даного  

підприємства  таким  чином,  щоб сконцентрувати увагу на тих 

покупцях, в яких воно зацікавлене найбільше. 

Без визначення і розрахунку інвестицій та поточних витрат 

розробка ділової стратегії неможлива. Інвестиції, як правило, 

використовуються для фінансової підтримки стратегії, тому  за  

напрямками  їх  вкладення  можна  визначити  орієнтири  компанії. 

Авіакомпанія,  наприклад,  може  спрямовувати  свої  засоби  на  

придбання  нових літаків, підвищення професійного рівня персоналу, 

на розширення послуг і т.д. Затрати  засобів  на  розвиток  ринків,  

навчання персоналу  та  інші  види  нематеріального забезпечення 

також можна розглядати як інвестиції. Орієнтація всього комплексу 

затрат є визначальним елементом стратегії. Програми розвитку -один з 

найчіткіших стратегічних індикаторів. Розвиток виробництва, 

розширення ринків збуту, підвищення ділової активності і т.п., як 

правило, є частиною загальної інвестиційної програми. Існуючі в 

корпораціях плани досліджень і розвиток є наслідком стратегічної 

політики і диктуються розвитком технології або потребами ринку. 

Культура і компетентність управління - останній елемент 

стратегії. Тут вивчається, як спрацьовує менеджмент і як 

стимулюється або карається ініціатива. Культура корпорації 



 26 

характеризується її ставленням до стратегічного лідерства. Вона 

складається з:  

- ставлення до підприємницького ризику;  

- підтримання підприємницького духу, управління на 

високому рівні, орієнтації на незалежність; 

- належного ставлення до проблем якості продукції і 

забезпечення потреб покупців; 

- належного ставлення до людей, покупців і службовців; 

- ставлення до виконання трудової функції, успіхів, невдач. 

В практичній діяльності кожне підприємство обирає для себе 

один із шести типів інноваційної стратегії під час формування цілісної 

ділової стратегії. 

1-й тип - традиційна стратегія, фірма не переслідує ніяких 

завдань, крім підвищення якості продукції, що виробляється. За такої 

стратегії є повна гарантія, що у достроковій перспективі така фірма 

відстане спочатку у техніко-економічному, а потім в економічному 

відношенні. 

2-й  тип - опортуністичний тип стратегії. Фірма зайнята 

пошуками та 

кого виробу, який не потребує надто великих затрат на дослідження І 

розробку і з яким вона упродовж певного часу зможе одноосібно бути 

присутньою на ринку. За цієї стратегії дуже високий рівень ризику 

швидкої втрати монопольного положення на ринку. 

3-й тип - імітаційний тип стратегії. Нові технології 

застосовують шляхом закупівлі ліцензій. Ліцензія коштує набагато 

дешевше, купується швидше і діє надійніше, ніж власні розробки. Це 

успішна стратегія, проте для адаптації винаходу, для створення на його 

основі оригінального продукту необхідні висока спеціальна 

кваліфікація та цілий комплекс заходів щодо підтримки досягнутого 

рівня. 

4-й тип—оборонна стратегія управління. Підприємницька 

фірма здійснює дослідження та готує розробки без претензій на те, 

щоб не відстати від інших у сфері техніко-технологічного розвитку. Це 

дуже дорога стратегія, яка не включає ризик втрати фірмою позицій. 

5-й тип - стратегія залежності. Це стратегія дрібних фірм, 

котрім великі корпорації передають для виробництва новий продукт 

або виробничий метод. 

6-й тип - наступальна стратегія. За цією стратегією головна 

мета фірми - бути першою на ринку. Наступальна стратегія вимагає 

високої кваліфікації та значних організаційних зусиль. Ця стратегія 

забезпечує високі результати. 
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 Заслуховування доповідей, есе у вигляді 

презентацій та їх обговорення  за темами: 

 
1. Порівняльний менеджмент і його функції для національних і 

міжнародних компаній.  

2. Ключові  проблеми  міжнародного  менеджменту:  

технологічна  політика, міжнародний фінансовий менеджмент, 

торговельні інвестиційні операції, етика та соціальна відповідальність 

3. Становлення глобального менеджменту. 
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Тема 7. Міжнародні стратегічні альянси 

 
 Основні поняття теми:  стратегічний альянс (strategic 

alliance; спільне підприємство (joint venture); комплексний альянс 

(comprehensive alliance); функціональний альянс; виробничий альянс 

(production alliance); маркетинговий альянс (marketing alliance); 

фінансовий альянс (financial alliance); науково-технічний альянс. 

 

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, 

фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 

 
1. Лекція-«прес-конференція» на тему «Міжнародні стратегічні 

альянси: тенденції та перспективи розвитку в Україні» 

 Лекція – «прес–конференція»  на яку запрошують фахівців, 

експертів, консультантів (ці ролі розподіляються серед студентів) 

Застосовується для розгляду складних та широкоформатних тем, де 

рівень компетенції конкретного викладача вже недостатній.  Іноді 

цей вид  занять носить назву «круглого столу». Така форма сприяє 

активному обговоренню та опрацюванню теми.  

2. Практичне завдання. Проаналізувати участь України в 

процесах міжнародної економічної інтеграції: стан, проблеми, 

перспективи. 

Мета завдання полягає в набутті вмінь аналізу законодавчих 

документів, міжнародних угод, проектів розвитку держави та 

інформації, представленої в періодичних виданнях.  

Основним завданням є аналіз зовнішньоекономічної політики 

держави та  формулювання її тенденцій розвитку, дослідження переваг 

та недоліків дійсної участі Україні в міжнародних економічних 

організаціях та можливості подальшої інтеграції держави у 

міжнародне економічне співтовариство. Важливим є надання власної 

оцінки окресленим аспектам діяльності держави. 

3. Розгляд ситуаційної вправи  з використанням принципу 

морфологічного аналізу.  

Метод морфологічного аналізу був розроблений швейцарським 

астрономом Цвіккі. Сутність методу -  вивчення різноманітних 

варіантів щодо сутності проблеми. Спочатку потрібно максимально 

точно сформулювати завдання: виявити усі основні дані майбутнього 
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рішення і його окремих характеристик; скласти матриці усіх 

можливих варіантів за кожною із вказаних характеристик, потім усі 

дані просумувати в цілому; визначити конкретну значимість усіх 

варіантів розв’язування; вибрати найбільш придатні варіанти.  

 

Ситуаційна вправа для розгляду. «Помилки об’єднання у роботі 

«Citicorp» 

 

Восени 1998 p. компанія «Citicorp» об’єдналася з «Travelers Group». 

Об’єднання мало надходження в сумі близько 50 млрд дол., 

активи, що перевищували 700 млрд дол., та глобальну сферу дії. До 

злиття «Travelers Group» була найбільшою в США компанією зі 

страхування життя та майна від нещасних випадків. Крім того, 

«Travelers» здійснювала значні інвестиції в банківську сферу, біржову 

справу та управління активами. Страхові операції «Travelers» були 

майже завжди внутрішніми за своїм спрямуванням, хоч банківські 

інвестиції та операції з управління активами мали певною мірою 

міжнародний характер.«Citicorp» до злиття був одним із найзначніших 

у світі глобальних банків. Бізнес «Citicorp» вівся у двох основних 

напрямках: корпоративна банківська діяльність та обслуговування 

населення (роздрібна діяльність). У корпоративній сфері бізнесу 

компанії було зосереджено у сфері надання широкого спектра 

фінансових послуг 20 000 корпорацій у 75 країнах, що розвиваються, і 

22 розвинутих країнах. Цей бізнес, що завжди мав міжнародний 

характер, забезпечив банкові в 1997 p. доходи сумою 8 млрд дол., 

половина з яких надійшла від операцій у країнах, що розвиваються. 

Увагу привертав і стрімкий розвиток сектора банківського 

обслуговування населення «Citicorp» у всьому світі. Роздрібна 

діяльність банку передбачала надання базових фінансових послуг 

фізичним особам, у тому числі відкриття чекових рахунків, емісію 

кредитних карток та індивідуальні позики. У 1997 р. банк 

обслуговував мільйони споживачів у 56 країнах світу через глобальну 

мережу з 1200 місцевих відділень і одержав доходи сумою 15 млрд 

дол. Уважається, що ініціатором злиття компаній був головний 

виконавчий директор «Travelers» СендіВейл (SandyWeill). Беручи до 

уваги швидку глобалізацію світової економіки, Вейл уважав, що для 

«Travelers» важливо негайно розпочати продаж своїх страхових 

продуктів у зарубіжні країни. До недавнього часубар’єри на шляху 

міжнародної торгівлі та інвестицій у сфері фінансових послуг 

унеможливлювали активну діяльність. Але за умовами угоди, 

підписаної в грудні 1997 р. за посередництва Світової організації 
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торгівлі, понад 100 країн світу погодилися відкрити для зовнішньої 

конкуренції свої банківські та страхові ринки, а також ринки цінних 

паперів. До угоди, яка набула чинності 1 березня 1999 p., приєдналися 

всі розвинуті країни і чимало країн, що розвиваються. Вона вперше 

дала змогу страховим компаніям, таким як «Travelers», продавати свої 

продукти на зовнішніх ринках. Однак, щоб скористатися цими 

можливостями, «Travelers» потрібна була глобальна система 

роздрібного обслуговування, котру мав «Citicorp» і розбудова якої 

упродовж останніх 20 років була центральною стратегією банку. 

Розробником глобальної банківської роздрібної стратегії «Citicorp» 

був головний виконавчий директор цього банку Джон Рід (JohnReed), 

котрий перебував на цій посаді протягом багатьох років. Нині Рід є 

одним із двох головних виконавчих директорів «Travelers», другим 

лишається Вейл. Саме Рід свого часу доклав максимум зусиль, щоб 

перетворити «Citicorp» на глобальну торговельну марку, щось на 

зразок «Coca-Cola» чи «McDonald’s», у світі фінансових послуг. 

Основним принципом, на якому ґрунтувалася стратегія банківського 

обслуговування споживачів «Citicorp», було визнання того факту, що 

люди в усіх країнах мають однакові фінансові потреби, котрі 

змінюються та розширюються в міру того, як особа послідовно 

проходить через етапи свого життя і рівні достатку. На початку 

споживачам, можливо, потрібна позика для навчання в коледжі. У міру 

нагромадження достатку їм стають необхідні послуги кредиту для 

оренди чи купівлі житла, кредиту для придбання авто та інвестицій (а 

також страхування всіх згаданих операцій). За подальшого збільшення 

добробуту пріоритетами стають управління портфельними 

інвестиціями та майнове планування. «Citicorp» прагне надавати 

згадані послуги клієнтам в усьому світі за стандартною схемою, так 

само як «McDonald’s» пропонує однакове базове меню своєї 

«fastfood». Завдяки злиттю з «Travelers» компанія зможе розвивати 

свою концепцію далі, продаючи через власну глобальну систему збуту 

вміжнародному масштабі страхові продукти та послуги з управління 

активами. 

Рід переконаний, що глобальні демографічні, економічні та 

політичні сили істотно сприяють втіленню цієї стратегії в життя. У 

розвинутих країнах у фінансових послугах зацікавлені, здебільшого, 

представники старших вікових категорій. У бурхливо зростаючих 

економіках багатьох країн, що розвиваються, цільовою групою для 

новоствореної «Citigroup» є «середній клас», коло потреб яких у 

споживчих банківських і страхових послугах розширюється в міру 

підвищення їхнього добробуту. Таке бачення світу стало причиною 
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того, що представництва «Citigroup» з’явилися в багатьох країнах, що 

розвиваються, набагато раніше від представництв його конкурентів. У 

результаті «Citigroup» на сьогодні є найбільшим емітентом кредитних 

карток в Азії (7 млн) та Латинській Америці (9 млн). Що ж до 

політичних сил, — всесвітній рух у напрямку дерегуляції фінансових 

послуг дав змогу «Citigroup» розгорнути споживчі банківські операції 

в країнах, на ринки яких ще десять років тому іноземні банки не 

допускалися. Прикладами в азіатському регіоні є Індія, Індонезія, 

Японія, Тайвань, В’єтнам і найбільш вигідний потенційний партнер — 

Китай. 

Ключовим елементом глобальної стратегії «Citigroup» є надання 

банківських послуг в усіх країнах світу. Це знайшло своє найяскравіше 

відображення у створенні так званої моделі стандарт- 

ного відділення банку. Ідея цієї моделі, розробленої спершу для Чилі 

та відпрацьованої в Афінах, полягала в тому, щоб мобільні клієнти 

банку, незалежно від країни перебування, потрапляли в однакову 

атмосферу стандартного банківського відділення: від привітання біля 

дверей до блакитного логотипа на стелі, банкомата й позолочених 

дверей, через які власники елітних карток «Citi-Gold» мають пройти, 

аби зустрітися зі своїм «особистим фінансовим розпорядником». 

Модель «стандартного відділення» була втілена в 600 з 1200 відділень 

«Citicorp» ще до кінця 1997 p., і найближчим часом процес уніфікації 

буде завершено. Інший елемент стандартизації не такий очевидний для 

клієнтів і полягає в тому, що «Citigroup» робить наголос на 

забезпеченні однакової моделі для всіх технологічних систем в усіх 

відділеннях, включаючи систему управління чековими та 

розрахунковими рахунками, взаємними фондовими інвестиціями 

тощо. Згідно з ідеологією «Citigroup» цей курс на уніфікацію робить 

процес розширення мережі відділень банку на нових ринках швидшим 

і простішим. «Citigroup» також користується перевагами своєї 

глобальної мережі, щоб централізувати деякі аспекти своїх операцій та 

одержати додаткові прибутки завдяки «економії на масштабах». 

Наприклад, усі кредитні картки для бурхливо зростаючого 

європейського кредитного бізнесу виробляються в Неваді, весь друк 

матеріалів зосереджено в Нідерландах, а опрацювання даних — у 

Піденній Дакоті. У межах кожної країни всі операції з кредитними 

картками здійснюють працівники маркетингової мережі і два штатних 

відділи: служба роботи з клієнтами та ощадна служба. 

Джерело:  http://www.citigroup.comВ  

  

http://www.citigroup.comв/
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В ході обговорення ситуації, доцільно отримати відповіді на такі 

питання:   

1. Які причини злиття «Travelers» та «Citicorp»? Яку користь від 

цього матимуть: а) акціонери «Citigroup»; б) клієнти глобального 

роздрібного банку «Citigroup»? 

2. У який спосіб «Citigroup» намагається розбудувати глобальну 

роздрібну мережу збуту? Які припущення покладено в основу її 

стратегії?  

 

 Заслуховування доповідей, есе у вигляді 

презентацій та їх обговорення   за темами: 
1. Ukrainian business inclusion to the tics strategic alliances 

(Входження українського бізнесу до стратегічних альянсів ТНК). 

 

Тема 8. Особливості трудових відносин у 

міжнародному бізнесі 

 
 Основні поняття теми: управління людськими 

ресурсами, УЛР (humanres our cemanagement, HRM), персонал-мікс; 

мотивація; потреби; цінності; моделі мотивації, засновані на  потребах;  

процесуальні моделі мотивації; «підкріплююча» (reinforcement) модель 

мотивації; теорія Хофстеде; ієрархія потреб по Маслоу (Abraham 

Maslow); структура набутих потреб Девіда Маклелланда (David 

McClelland); теорія Герцберга;  лідерство (leadership). 

 
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 

 
1. Лекція-диспут «Значення лідерства в управлінській 

діяльності».  
В ході лекції-диспуту відбуваються не лише відповіді на окремі 

запитання теми, але й вільний обмін думками між лектором та 

аудиторією в інтервалах між логічними поділами лекційного 

матеріалу. 

2. Практичне завдання  «Співбесіда» у вигляді ділової гри. 



 33 

Ділова гра спрямована на розвиток умінь учнів аналізувати конкретні 

практичні ситуації і ухвалювати рішення; в ході неї розвиваються 

творче мислення (здатність поставити проблему, оцінити ситуацію,  

Метою  практичного заняття -  з  одного  боку, формування у студентів 

навичок проходження різних типів співбесід при прийомі  на  роботу,  

боротьби  з  основними  страхами  при  найманні; тренування вміння 

відповідати на складні питання та вдало презентувати себе,  навичок  

психологічної  та  соціальної  підготовки  до  співбесіди;  з іншого 

боку, тренування навичок відбору та найму персоналу: виділення 

найсуттєвішої інформації щодо претендента на посаду та потреб 

фірми, оцінки  соціально-психологічної  придатності  до  заміщення  

вакантної посади. 

 Викладач ділить студентів на міні-групи.Кожна група за 

результатами жеребкування чи на власний розсуд розподіляє ролі у 

майбутній грі: інтерв'юер (представник роботодавця –1 особа), 

кандидат на вакантну посаду (1 особа) та експерти (1–2 особи). 

Кожний учасник гри отримує набір роздаткових матеріалів відповідно 

до своєї ролі.  

Роздатковий матеріал до ролі інтерв'юера містить відомості про 

компанію; відомості щодо вакантної посади, а саме основні 

функціональні та соціально-психологічні вимоги до кандидата, 

побажання з боку його можливого лінійного чи функціонального 

керівника, інших ЛПР компанії; лист із назвою типу співбесіди, яку 

планується провести, а також коротким нотаткою щодо її проведення. 

Можуть розглядатися такі типи співбесід: критеріальна, стресова, 

комплексна, бібліографічна, ситуаційна та ін.  

Роздатковий матеріал для ролі кандидата на посаду містить 

загальні відомості про компанію, текст оголошення роботодавця щодо 

вакантної посади, власне резюме, розроблене на попередніх заняттях. 

Роздатковий матеріал для експертів містить скомбінований набір 

матеріалів обох попередніх ролей. 

Інтерв'юер та експерти кожної групи займають окремий стіл, перед 

яким ставиться стілець для кандидата.  

Алгоритм проведення гри: 

І. Студенти поділяються на групи та 

отримують ролі. Викладач виділяє студентам час на ознайомлення з 

матеріалами та підготовку власної стратегії (загалом 5 –10 хвилин).  

ІІ. Розпочинається гра, що симулює проведення реальної співбесіди. 

Кожна співбесіда триває 5 –20 хвилин (залежно від її типу, 

накресленого в картці інтерв'юера). Після закінчення співбесіди 

кандидат переміщується до наступного вільного стола. 
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ІІІ. За результатами гри за 10 хвилин до закінчення заняття кожний  

інтерв'юер називає ім'я переможця та обґрунтовує свій вибір. 

ІV. Останні 10 хвилин слід залишити для обговорення результатів.  

Спочатку обговорюється поведінка кандидатів. Далі слід 

проаналізувати ефективність та грамотність роботи інтерв'юерів. 

Основне навантаження припадає під час обговорення на експертів, які 

протягом гри виступали у якості сторонніх спостерігачів та повинні 

були проаналізувати дії сторін. 

3. Розгляд ситуаційної вправи з використанням методу «коло 

ідей». Метод «коло ідей» є ефективним при вирішенні гострих 

суперечливих питань і корисним для створення списку ідей. Цей метод 

дозволяє залучити всіх учасників до дискусії. Його належить 

використовувати, коли відбувається обговорення питання або 

виступають доповідачі від малих груп. Метою методу є залучення всіх  

до обговорення поставленого питання. Він дозволяє уникнути 

ситуації, коли перша група, що виступає, подає вичерпну інформацію з 

проблеми. 

 

  

Ситуаційне завдання  для обговорення. 

 «Особливості управління людськими ресурсами «Shell International 

Petroleum» 

«Shell International» є міжнародною нафтовою компанією з спільним 

головним офісом, розташованим в Лондоні і Гаазі (Нідерланди). У 

компанії працює більше 100 000 чол., 5500 з яких в один і той же час 

живуть і працюють як експатріанти. Експатріанти в «Shell» - це дуже 

різноманітна група, представлена ??понад 70 національностями і 

розташована на території понад 100 країн. «Shell» визнає, що, будучи 

міжнародною корпорацією, міжнародна мобільність робочої сили 

необхідна для її успіху. До початку 90-х рр.. «Shell» виявила, що стало 

все важче набирати ключовий персонал для відправки їх в інші країни. 

Щоб з'ясувати причини цього явища, в 1993 р. компанія 

проінтерв'ювала більше 200 працівників-експатріантів і їхніх дружин, 

щоб визначити причини невдоволення. Дані були використані для 

розробки опитування, який був розісланий 17000 працюючим і 

колишнім експатріантам, їх дружинам і працівникам, відхилили 

пропозицію про роботу за кордоном. 

Це опитування зазначив феноменальний 70%-й рівень відповіли, що 

вказує на те, що багато працівників вважали це серйозною проблемою. 

Згідно із дослідженням п'ять проблем впливали на бажання працівника 

погодитися на міжнародну відрядження.  
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За мірою  важливості були відзначені: 

 1) розставання з дітьми, в той час як вони отримують свою 

середню освіту (діти в Англії та Голландії часто відправлялися на 

навчання в інтернати, в той час як їхні батьки працювали за кордоном); 

 2) збитки кар'єрі і зайнятості дружини/ чоловіка;  

3) неможливість залучити дружину до рішення по переміщенню; 

 4) неможливість отримати адекватну інформацію з переміщення; 

 5) проблеми зі здоров'ям. 

 Основною ідеєю було те, що сім'я, а не окрема людина стає 

частиною Експатріант, і «Shell» вимушена робити щось більше, щоб 

враховувати це. Починаючи з 1994 р. «Shell» впровадила ряд програм, 

які повинні були вирішити частину цих проблем. Щоб допомогти з 

освітою для дітей, «Shell» побудувала початкові школи для своїх 

працівників в тих місцях, де було багато експатріантів. Що стосується 

середньої освіти, компанія працювала з місцевими школами, часто 

надаючи гранти, щоб допомогти їм покращити свою систему освіти. 

Вона також пропонувала додаткові гроші, щоб експатріанти могли 

послати своїх дітей в приватні школи країни, де вони працювали (до 

1994 р. компанія оплачувала тільки освіта дитини в інтернаті в країні 

проживання). Допомогти дружині / чоловікові з кар'єрою було 

серйознішою проблемою. З опитування випливає, що половина 

подружжя до закордонного відрядження мали роботу. Після переїзду 

тільки 12% змогли знайти роботу, інші 33% хотіли її знайти. «Shell» 

заснувала Центр з влаштування подружжя на роботу, який повинен 

був вирішити цю проблему. Центр надає консультації і допомогу в 

пошуках роботи протягом і відразу після міжнародної відрядження. 

Компанія також погодилася оплачувати 80% витрат на професійну 

перепідготовку, подальшу освіту або акредитацію, до 4400 дол на 

відрядження.  «Shell» також заснувала міжнародний центр інформації і 

порад, відомий як «Аванпост» для надання підтримки сім'ям, які 

розмірковують про зарубіжних відрядженнях. Головне управління 

центру знаходиться в Гаазі і зараз керує 40 інформаційними центрами 

в більше 30 країнах. Укомплектована подружжям відряджених 

працівників і повністю підтримувана «Shell», ця мережа до 1998 

допомогла більш 1000 сім'ям підготуватися до розміщення в інших 

країнах. Центр рекомендує школи, медичні служби і місце розміщення 

і забезпечує новітньою інформацією щодо зайнятості, навчання, 

самостійної зайнятості та роботі волонтерів. 

 

     В ході обговорення ситуаційної вправи, доцільно отримати 

відповіді на наступні запитання: 
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1. З якими основними проблемами зіткнулася компанія в сфері УЧР в 

процесі збільшення закордонної мережі?  

2. Обґрунтуйте основні принципи політики компанії в сфері УЧР з 

точки зору вищого менеджменту.  

3. Враховуючи основні тенденції УЧР в міжнародних компаніях, яких 

прогнозів слід очікувати (побоюватися) у разі подальшого зростання 

закордонного виробництва?  

  Джерело: Е.В. Іскренко. Міжнародний бізнес: Навч.-метод. 

комплекс-Волгоград: Вид-во ВолДУ.-176с., 2003[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: <http://biblio.royalwebhosting.net> 

 

 Заслуховування доповідей, есе у вигляді 

презентацій та їх обговорення   за темами: 
1. Мотивація в міжнародних компаніях. 

 

Тема 9. Міжнародний маркетинг 

 
 Основні поняття теми: міжнародний маркетинг; 

стратегія диференціювання; лідерство у витратах; стратегія 

фокусування; паблік рілейшнз; маркетинг-мікс; стандартизація; 

адаптація; етноцентричний підхід; поліцентричний підхід; 

геоцентричний підхід; бренд. 

 

Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 

 
1. Лекція за принципом «відкритий простір» на тему «Важливість 

маркетингових технологій у міжнародному бізнесі». 

«Відкритий простір» — це такий формат проведення зустрічей, 

який максимально заохочує учасників заходу брати участь в 

обговоренні та вирішенні питань, що відповідають темі заходу. 

«Відкритий простір» гарантує кожному учаснику можливість 

висловитися та бути почутим, а також сприяє вільному та 

ефективному обміну думками. Метод розрахований на осіб, які 

стурбовані певною проблемою і готові взяти на себе відповідальність 

за її вирішення. В основі методу лежить здатність людей 

http://biblio.royalwebhosting.net/
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самоорганізовуватися. «Відкритий простір» не передбачає 

виголошення офіційних доповідей, демонстрацій  презентацій. 

2. Практичне завдання у вигляді дискусії «Організація 

проведення польових робіт. Компанія «Ліга-Про» (Автор кейсу:        

А. Петкевич, заступник директора компанії «Ліга-Про»). 

Дискусія — це метод навчання, який базується на обміні думками з 

певної проблеми. Точка зору, яку виражає студент у процесі дискусії, 

може як відображати його власну думку, так і спиратися на думки 

інших осіб. Вдало проведена дискусія має велику виховну та навчальну 

цінність, адже вона вчить більш глибокому розумінню проблеми, 

вмінню захищати свою позицію та рахуватися з думками і точкою 

зору інших людей. 

 

Ситуаційна вправа для розгляду «Організація проведення польових 

робіт. Компанія «Ліга-Про» (Автор кейсу: А. Петкевич, заступник 

директора компанії «Ліга-Про»). 

Постановка проблеми. 

До компанії «Ліга-Про» звернулося агентство «Колібрі» із 

пропозицією співробітництва в опитуваннях.  

Насправді, звернень було одночасно два, але розглянемо більш 

показове.  Основним завданням заступник директора компанії «Ліга-

Про», який отримав замовлення на виконання польових робіт, було 

організувати інтерв’юерів. Він похвалився, що має команду навчених і 

перевірених інтерв'юерів, а також досвід проведення дуже складних 

опитувань із непростими категоріями респондентів. Тому, мовляв, 

компанії під силу будь-яке замовлення. Організація «Ліга-Про» 

починала свою дослідницьку діяльність з опитувань підприємців щодо 

теми нормативного регулювання господарської діяльності в 

Херсонській області. Вона проводила й масові опитування населення 

на різні теми, самостійно визначаючи методи збирання інформації. 

Проте, в процесі формування бригад  інтерв’юерів в компанії виникли 

проблеми такого характеру: по-перше, професійні інтерв'юери згодом 

починають відмовлятися від пропонованої роботи, якщо така 

пропозиція викликає хоч якісь складності в пошуку респондента; по-

друге, професійні інтерв’юери звикають до разових, нечастих 

замовлень, а отже, одні просто відвикають від опитувань, а інші не 

готові до регулярної роботи. Нечасті й непостійні замовлення для 

інтерв'юерів спричинили поступову переорієнтацію на невимогливу 

категорію працівників - молодь.  Ця категорія добре піддається 

навчанню, смілива і комунікабельна, проте має суттєвий мінус –  

інколи їй бракує відповідальності. А тому робота ускладняється 
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випадками частково підроблених анкет, особливо щодо квот – 

реального віку, іноді адрес. Проте часто причиною проблем, що 

виникають у процесі дослідження, є некоректність анкети.  

Розглянемо такий приклад.  

Вимоги агентства-замовника щодо проведення польових 

робіт: По-перше, цільова група - користувачі мобільних телефонів, 

яких відповідно до квот, що надсилаються  замовником, потрібно 

опитувати по випадковій вибірці. Випадкова вибірка за замовленням 

означає: дотримання маршруту, визначеного координатором 

дослідження, і пошук підходящих чоловіків/жінок необхідного віку за 

певними правилами. Ці правила типові: вони можуть обмежувати, 

приміром, кількість будинків, які потраплять у маршрут, бік вулиці, т. 

ін. Чи реально знайти підходящого респондента відповідно до таких 

правил? Найімовірніше, так. Є навіть висока ймовірність, що 

принципово відмовлятися від інтерв'ю буде не більше половини 

підходящих по квоті. Єдине, що насторожує інтерв'юера, особливо 

дівчину, - небезпека наразитися на розлючену чи просто аморальну 

людину, до якого заходити в будинок досить небажано... По-друге, 

питання оплати. Бюджетом агентства, затвердженим генеральним 

замовником, передбачалися видатки лише на інтерв'юерів, що ж до 

місцевих координаторів –  вони були відсутні. Звичайно, вважається 

ідеальним, якщо в національного агентства є мережа інтерв'юерів по 

всій країні, але реально, якщо в проекті задіяно віддалено більше 

однієї людини з міста/області, то координатор на регіон все-таки 

потрібний. Працювати на таких умовах уже не дуже хотілося, бойовий 

запал охолонув. На питання, яку ж матиме «Ліга-Про» вигоду, 

замовник відповів, що спробує в наступному місяці переглянути 

бюджет проти зазначених труднощів. Відмовити було складно, адже 

хотілося підтримати в тонусі інтерв'юерів, та й заради спортивного 

інтересу варто було відгукнутися на пропозицію. По-третє, система 

комунікацій. Замовник присилає надруковані бланки анкет на місяць. 

«Ліга-Про» розподіляє маршрути, збирає якісно заповнені анкети й 

відправляє їх кур'єрською службою замовникові. Після чого одержує 

ще бланки анкет і очікує оплату за попередню хвилю.  

Реалізація проекту. 

 На першу хвилю анкети отримано, інтерв'юерам обіцяно 

сплатити всі гроші, які надійдуть. Очікується, що на наступну хвилю 

ставки будуть підвищені й тоді вистачить і координаторові. Відібрані й 

перевірені інтерв'юери (хоча б однократно), максимально сміливі та 

комунікабельні. Розподілено маршрути, визначено строк (з невеликим 

запасом). У межах цієї хвилі було не багато анкет близько 12 шт. на 2 
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тижні. До того ж замовник попроси в провести опитування за 

простроченими анкетами у м. Херсоні. Перший місяць взяли на себе 3 

інтерв'юери, (один з них в організації вже мав статус бригадира). При 

збиранні анкет від працівників були почуті самі невтішні відгуки про 

роботу:  

1) Реально повністю опитати респондента за анкетою можливо 

приблизно за годину, а будь-який середньостатистичний респондент 

уже через 20 хвилин починає нервувати, а через півгодини готовий 

просто вигнати інтерв’юера зі свого помешкання. До того ж анкета 

містить чимало схожих питань, а тому опитуваному складно 

сконцентруватися та одразу відповісти.  

2) Досить важко знайти відповідно до методології пошуку 

потрібних людей. Іноді пошук одного респондента триває понад 

годину, при цьому доводиться безрезультатно стукатися в десятки 

дверей і перепрошувати. Це й важко, й морально пригнічує. Це навіть 

складніше, ніж торговельному представникові продавати непотрібний 

товар –  адже тут –  квоти.  

3) Люди не могли працювати за символічні 10 грн. – на той день 

їхня робота з анкетою вартувала в 3-4 рази більше! А це вже було дуже 

серйозним приводом вимагати підвищення вартості послуг «Ліги-про». 

Але замовник вартість замовлення не збільшив, оскільки йому на 

поступки не пішли його замовники. Історія розвивалася й далі. Скажу, 

що через пару місяців нам вдалося домогтися невеликого підвищення 

оплати: тепер з’явилася можливість платити бригадирові по 5 гривень 

з кожної анкети; дещо були пом’якшені умови формування маршрутів 

(допускалося опитування знайомих і т. ін) 

Результати 

Взагалі, цілком зрозумілою є теперішня недовіра людей до 

результатів соціологічних досліджень: далеко не завжди вони 

показують реальну ситуацію по проблемі – занадто великий вплив 

таких факторів, як оплата та якість інструментарію (зовсім «не 

великий» обсяг анкети з питаннями на сто варіантів можливих 

відповідей!), відсутність належного контролю за дотриманням правил 

маршруту інтерв'юером (яка різниця, повернув він ліворуч або 

праворуч - головне, щоб він знайшов потрібну людину по квоті). 

Якісна анкета не повинна бути перевантаженою складними, а тим паче 

Схожими питаннями. Респондента не можна перенапружувати більше 

півгодини.  

Завдання для дискусії 

1. Опишіть основні етапи польових робіт. 

2.  У чому полягає роль бригадира. 
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Джерело: Лилик І.В., Кудирко О.В. Маркетингові дослідження: 

кейси та ситуаційні вправи. Практикум.– К.:КНЕУ, 2010. – 313с. 

 

3. Розгляд ситуаційної вправи  з використанням методу 

«Метаплан» 

Метаплан — це методика структурування групових обговорень, 

аналізу ситуації, обміну думками, збирання інформації з певного 

питання і вироблення ефективних колективних рішень. Методика 

«Метаплану» вироблена компанією «Metaplan GmbH» у 1970–1980-х 

рр. з метою підвищити ефективність групових дискусій. 

 

Ситуація для обговорення «Українські страуси» 

 

Чудовий зимовий день... Консультанти з вирощування 

екзотичних птахів заповідника Асканія-Нова та Київського зоопарку 

приїхали в селище Садове, що на Київщині, на запрошення голови 

правління місцевої птахофабрики. Микола Єпіфанович Жеребов, 

зустрівши гостей, відразу запросив їх подивитися на своїх вихованців. 

Пара австралійських страусів виглядала з накритого плівкою вольєра. 

Декілька хвилин вони оторопіло спостерігали за снігом, що кружляв і 

падав на землю. Ідея зайнятися вирощуванням страусів в Україні 

з’явилася у Миколи Єпіфановича 1996 року, коли він, перебуваючи на 

навчанні в Ізраїлі, відвідав процвітаючу ферму, де вирощували цих 

найбільших у світі птахів. На той час ЗАТ «Березанське» переживало 

не найкращі часи: скорочувалося поголів’я птиці, знижувалася її 

продуктивність, з’явилося багато закордонних конкурентів, у 

результаті зменшилися обсяги збуту продукції. Щоб закріпити свої 

позиції, підприємство розширювало діяльність. Було створено 

додаткові цехи з виробництва яєчного порошку, хлібобулочної та 

макаронної продукції, ковбасний цех. Але все це не вирішило 

проблеми, востаннє робота була рентабельною 1998 року. В умовах 

зростання цін на корм, енергоносії, паливно-мастильні матеріали ціни 

на продукцію птахівництва залишалися незмінно стабільними. Закрите 

акціонерне товариство "Агрофірма «Березанська птахофабрика» 

знаходиться за 65 км від м. Києва та за 3 км від станції Березань 

Південно-Західної залізниці. Чисельність працівників - 860 осіб. 

Загальна земельна площа - 1137 га. Має 34 виробничі цехи та 

підрозділи. Спеціалізується на виробництві м’яса птиці, дієтичних 

яєць, вирощуванні курячого молодняку. Також виробляє яєчний 

порошок, хлібобулочні та макаронні вироби, трав’яне борошно, 

копчену ковбасу і консерви з курей. Крім того, підприємство має два 
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кормоцехи, цех з виробництва комбінованих кормів для собак, 

розплідник для розведення службових собак (німецькі вівчарки), цех 

переробки молока, тваринницький комплекс, пасіку, теплиці. Для 

забезпечення власних потреб побудовано машинно-тракторний парк, 

автопарк, майстерню для ремонту машин і обладнання, створено 

зоолабораторію та ветеринарну службу. 

І ось тоді Микола Єпіфанович і висунув на зборах правління 

свою екзотичну ідею. «Справа ця економічно вигідна, - розповідав він 

на зборах. - М’ясо страусів, що має дуже низький уміст холестерину, 

вважають делікатесом, і коштує воно $12-15 за 1 кг. А виростає 

дорослий страус до 2 м і важить до 150 кг. Птахи швидко набирають 

вагу та невибагливі в харчуванні. Один страус з’їдає корму на $75 на 

рік (вони їдять траву, капусту, моркву та звичайний курячий корм). 

Отже, якщо купити восьми-дев’ятимісячних племінних страусенят за 

$600-900, виходить, що страус у 20 разів вигідніший, ніж корова. До 

того ж попит має не тільки м’ясо страусів, але також яйця, шкіра, 

пір’я, навіть кігті можна використовувати для виготовлення прикрас. 

Але це довгострокове вкладання капіталу, окупатися страуси почнуть 

не раніше, ніж через кілька років». 

Продукція страусівництва 

Вирощування страусів - безвідходний бізнес. Не тільки м’ясо, 

але й інші продукти страусівництва мають попит на ринку. 

1. Пір’я. Страуси, єдині серед усіх птахів, мають пір’я з 

опахалом однакової довжини з усіх боків від стрижня. Високоякісне 

перо (ціною $20-80) можна використовувати для створення одягу 

«haute couture», театральних костюмів та різних прикрас. З пір’я 

нижчої якості виготовляють щітки для чищення електронного 

обладнання, де потрібна абсолютна чистота, а також валики для 

попереднього фарбування кузова автомобілів. 

2. Шкіра. Страусова шкіра на світовому ринку конкурує зі 

шкірою диких алігаторів. її дуже цінують у швейній та взуттєвій 

промисловості за її шагреневу поверхню, красивий візерунок, м’якість 

та пластичність. Разом з тим вона дуже міцна. З неї можна робити 

чудові туфлі, сумки, куртки, гаманці. 

3. Яйця. Їх використовують як у кулінарії, так і в 

декоративних цілях. Ресторатори в усьому світі замовляють їх для 

гігантських омлетів. Одне яйце страуса за обсягом відповідає 25 

курячим. Кожна страусиха дає близько 70 яєць на рік. 

4. Жир використовують для приготування фармацевтичних та 

косметичних препаратів (креми, бальзами для шкіри, гелі для волосся 

тощо). 
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Нарешті, ще однією можливістю для страусоводів є 

туристичний бізнес: екскурсії на ферми, прогулянки верхи (дорослий 

страус спокійно витримує людину, і сідла не треба, адже під 

вершником – «перина»). 

– Але як же страуси виживуть у наших умовах? Чи бачив хто, 

щоб страуси бігали по снігу? А якщо вони будуть голови в сніг 

ховати? - сипалися запитання з усіх боків. 

– Виявляється, птахи зовсім не бояться зими, - продовжував 

далі директор, - незважаючи на голі ноги, вони можуть витримувати 

температуру до мінус 25-30°. Їх успішно вирощують не тільки в 

теплих країнах (таких, як Ізраїль, Бельгія, Кіпр), але й у країнах з 

досить холодним кліматом (Фінляндія, Японія, Канада). У Росії також 

успішно розводять страусів. Як розповідав директор однієї російської 

ферми, страуси - дуже витривалі птахи, за два роки страуси жодного 

разу не хворіли, смертність серед пташенят найнижча. Їм не потрібні 

величезні пасовища з хорошою травою. Та й їдять вони небагато: 

дорослий страус з’їдає близько кілограма зерна на день. 

Зарубіжний досвід 

Розведенням страусів займаються в багатьох країнах світу. 

Але якщо в Австралії, США або Канаді цей бізнес уже давно є 

популярним серед фермерів, у Європі він став поширюватись 

порівняно недавно і відразу ж завоював популярність. В Угорщині, 

Польщі, Словаччині і навіть у таких північних країнах, як Норвегія або 

Фінляндія, страусові ферми ростуть як гриби. У сусідній Росії вже 

створено понад 30 ферм, на яких успішно розводять страусів 

загальним поголів’ям 1000 птахів. Причому ці ферми знаходяться як 

під Москвою, так і в Брянську, Челябінську, Курську, Сахалінській 

області, а також на Крайній Півночі (м. Сургут Тюменської області, 

62° північної широти). 

– Але хто знає, чи будуть наші українські споживачі купувати 

м’ясо страусів, адже вони зовсім не звикли до такого продукту? - 

цілком слушно запитав один із тваринників. 

– М’ясо страусів нагадує за смаком яловичину, але містить 

набагато менше холестерину. Хоча, звичайно, є певна невизначеність 

щодо того, як сприйме цей екзотичний товар український споживач. 

Цікаві факти 

Страусове м’ясо - дуже високоякісне. Рівень холестерину в 

ньому в 20 разів менший, ніж у будь-якому іншому м’ясі домашніх 

тварин і птахів, але воно містить таку саму кількість протеїну, як і 

яловичина, свинина, баранина, куряче м’ясо. М’ясо страусів містить 

лише 1 % жиру. За своїм виглядом та смаком воно нагадує яловичину 
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або телятину з присмаком дичини - соковите та ніжне. З такого м’яса 

готують біфштекси, ростбіфи, паштети. Його можна готувати, 

зажарюючи в лимонній олії з подрібненим мигдалем або маринуючи в 

оливковій олії з лимоном та чорним перцем, а потім посипати тертим 

сиром. У ресторанах популярні такі страви: котлети відбивні із 

страусового м’яса, м’ясо страуса тушковане або смажене з грибами та 

ростками бамбука, м’ясо страуса з йогуртом. У перспективі можна 

просувати цей товар для масового споживання до кінцевого 

споживача. Але для початку - пропонувати ресторанам та 

спеціалізованим магазинам. Велика проблема - ціна, адже для того, 

щоб просувати товар для широких мас, треба істотно знизити ціну. 

Досить висока ціна і недоступність широким верствам населення 

зумовлені нерозвиненістю галузі, і це слід розглядати як фактор часу. 

Не можна не враховувати той факт, що на сьогодні в Європі 

склалися певні труднощі зі збутом яловичини у зв’язку з поширенням 

захворюваності великої рогатої худоби. Отже, є всі підстави вважати, 

що подальший розвиток забезпечить страусівництву в нашій країні 

гідне місце серед інших галузей тваринництва. 

 

В ході обговорення, доцільно відповісти на наступні 

запитання:  

1. Які особливості маркетингового середовища щодо 

просування на український ринок нового продукту - страусового м’яса. 

2. Етапи охоплення українського ринку новим продуктом. 

3. Запропонуйте можливі елементи комплексу просування на 

кожному з цих етапів з урахуванням визначених цільових аудиторій. 

4. Проаналізуйте можливості позиціонування нового товару на 

етапі масового маркетингу. 

Джерело: Каніщенко О.Л. Міжнародний маркетинг: Теорія і 

господарські ситуації Навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. – К.: ІВЦ 

Видавництво «Політехніка», 2004. – 152 с. 
  

 Заслуховування доповідей, есе у вигляді 

презентацій та їх обговорення   за темами: 

 
1. Вплив Інтернету на  маркетингові комунікації.. 
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  Тема 10. Міжнародний фінансовий 

менеджмент 

 
 Основні поняття теми: кредитоспроможність; 

способи платежу;  форми розрахунків; факторинг (factoring); вексель 

або тратта (draft або bill of exchange); коносамент (bill of lading); акцепт 

(trade acceptance); кредитні картки; зустрічна торгівля (countert rade;  

бартер (barter); зворотній викуп (buy-back);  офсетні угоди (offset 

purcha ses); транзакційний ризик; трансляційний ризик; економічний 

ризик; двосторонній неттінг (bilateral netting);  багатосторонній неттінг 

(multilateral netting); чиста приведена вартість; внутрішня норма 

рентабельності;  трансфертне ціноутворення. 
 
Навчальне обладнання: мультимедійний проектор, 

комп’ютер, фліпчарт, маркери. 

 

Структура заняття: 

 
1. Лекція-консультація «Управління фінансовою функцією 

міжнародного бізнесу». 

 Лекція-консультація побудована на роз’ясненні найбільш 

складних або важливих запитань за темою, яку безпосередньо 

ставлять слухачі лекторові. Можливий вільний обмін думками. 

2. Практичне завдання. Розв’язати задачі та зробити висновки 

(студенти працюють у групах, а потім обирають одну людину для 

обговорення результатів розрахунків) 

 

Задача 1 

Наведені нижче фінансові показники являють особливий 

інтерес для трьох основних груп: менеджерів фірми, власників 

капіталу та  кредиторів.   

 

Таблиця 1.2 

Цілі аналізу фінансового стану фірми 

Менеджери Власники  Кредитори  

1-а мета 1-а мета 1-а мета 

2-а мета 2-а мета 2-а мета 

3-я мета 3-я мета 3-я мета 
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Проте цілі аналізу фінансового стану фірми для кожної з них 

суттєво відрізняються. Використовуючи наведену інформацію, 

заповніть таблицю. 

Вихідна інформація: 

а) Фінансовий ризик (частка боргу в активах; власний оборотний 

капітал). 

б) Дохідність (дохідність активів, вартість капіталу). 

в) Ринкові показники (співвідношення ринкової та балансової 

вартості акцій, динаміка курсу акцій). 

г) Прибутковість (дохідність власного капіталу, прибуток на акцію, 

курс акцій). 

д) Ліквідність (коефіцієнт поточної ліквідності, грошові потоки). 

е) Обслуговування боргу (прострочена заборгованість, коефіцієнт 

покриття боргових зобов’язань). 

є) Розподіл прибутку (дивіденди на акцію, коефіцієнт виплати 

дивідендів). 

ж) Аналіз виробничої діяльності (коефіцієнт прибутковості, аналіз 

витрат, операційний леверидж, аналіз податкових платежів). 

з) Управління ресурсами (оборотність активів, управління 

оборотним капіталом, характеристика кредиторської заборгованості). 

 

Задача 2 

Фірма А і фірма Б ідентичні у всіх відношеннях за 

виключенням структури капіталу. Структура капіталу фірми А –50% 

позичковий і 50% власний капітал; аналогічні показники по фірмі Б 

складають відповідно 20 і 80% (відповідно до ринкової вартості). 

Відсоткова ставка з позичкових засобів для обох фірм при відсутності 

оподаткування дорівнює 13%, а ринок капіталу є досконалим. 

а.  який ваш дохід (Вам належить 2% акцій фірми А), якщо 

чистий  

прибуток від основної діяльності складає 360000 грн., а загальний 

рівень капіталізації дорівнює 18%? Який очікуваний дохід на 

акціонерний капітал? 

б.  чистий прибуток від основної діяльності фірми Б такий же, 

як і у фірми А. Який очікуваний дохід на акціонерний капітал у фірми 

Б? 

 

3. Розгляд ситуаційної вправи з виростанням методу  «оксфордські 

дебати».  

 Оксфордські дебати – це видовищний метод. Метод передбачає 

поділ учасників на головних промовців та публіку. Роль «публіки» 



 46 

може бути активною, а може бути обмеженою. Принцип дебатів 

опирається на традиції британської Палати громад. Найважливішим 

є поділ дебатантів на дві команди. У дебатах вони називаються 

сторонами: за дискутовану тезу (сторона пропозиції) та проти 

(сторона опозиції). Поділ цей має бути чітким, що відображається у 

формулюванні тези, вона має бути зрозумілою (найкраще 

провокаційною)  Наприклад, «Ця інформація – це марний шлях!». 

 

Ситуаційна вправа для розгляду 

«Міграція капіталу, або Подих часу» 

 

Відкрите акціонерне товариство «Вінницький завод тракторних 

агрегатів» (ВАТ «ВЗТА») є великим машинобудівним підприємством, 

яке спеціалізується на виробництві запчастин для сільгосптехніки. 

Споконвічно родючі ґрунти та кліматичні умови сприяли розвитку 

сільського господарства на Україні. Це передбачало розбудову 

підприємств, які б забезпечували аграрну галузь відповідною технікою 

та запчастинами до неї. Такі підприємства були монополістами у своїй 

галузі та знаходились як в Україні, так і теперішніх країнах СНД. 

Машини й устаткування для галузей АПК потребували комплектації 

якісними вузлами та агрегатами. Окрім цього, великим попитом 

традиційно користувалися запчастини до сільгосптехніки. Унаслідок 

руйнування усталених економічних зв’язків, посилення тиску з боку 

іноземних конкурентів, браку коштів у сільгоспвиробників та низки 

інших негативних обставин відбувся різкий спад обсягів виробництва 

сільгосптехніки. Як наслідок – скоротився попит на комплектуючі 

вироби до неї. ВАТ «ВЗТА» почало відчувати проблеми зі збутом 

своєї продукції, потреба у якій, здавалось би, є невичерпною. 

Погіршився ряд фінансових показників, а головне – зменшувався 

прибуток. Підприємство, залишаючись лідером на ринку, не тільки не 

розвивається та не відчуває припливу капіталу, але й опинилося на 

межі його відтоку. Спеціалісти підприємства прийняли рішення 

збільшити обсяг фінансування процесів просування продукції, 

активізацію реклами, стимулювання збуту. 

 Наскільки виваженим був цей крок, вам доведеться з’ясувати в 

процесі роботи над вправою. 

Для розв’язування ситуації студентам надається наступна 

інформація: 

1. Історична довідка 

ВАТ «ВЗТА» (колишній чавунно-ливарний завод «Молот») – одне 

з найстаріших підприємств м. Вінниці – був заснований 18 червня 1880 
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року. У січні 1919 року завод було націоналізовано. 1933 року він був 

об’єднаний з машинно-тракторною майстернею і перейменований у 

Вінницький машинно тракторний ремонтний завод ім. Горького, а у 

1956 році – у Вінницький агрегатний завод. Із 1970 року завод носить 

теперішню назву. Статутний фонд підприємства становить 854 тис. 

грн. ВАТ «ВЗТА» розробляє, виробляє і реалізує: шестеренні 

гідравлічні насоси різних модифікацій; гідроциліндри; шланги 

гідравлічні; клапани; вузли пневмогальмівної системи тракторів і 

тракторних причепів та ін. На початку 90 х років підприємство 

опинилося у скрутному становищі, і вся його подальша діяльність була 

спрямована на подолання економічної кризи та забезпечення 

дієздатності в існуючих умовах. Завод мав виробничі зв’язки з 80 

головними постачальниками сировини і матеріалів та понад 500 

споживачами. Продукцію постачали у 48 іноземних країн. В умовах 

ринкових відносин поступово почала змінюватись і традиційна 

номенклатура продукції. Уже в 1991 році частина відомих виробів, які 

раніше виготовляли великими обсягами, випускали дрібними 

партіями, а виробництво деяких з них через брак коштів у замовників 

зовсім припинено. Така доля, насамперед, спіткала товари народного 

вживання. Основною ж і пріоритетною продукцією, яка надала заводу 

ринкового авторитету, заслужила високу оцінку споживачів і яка й 

досі стабільно сходить з конвеєра, є запасні частини до тракторів та 

сільськогосподарських машин. 

2. Фінансовий стан підприємства 

ВАТ «ВЗТА» – майже єдине підприємство області, яке жодного 

року не було збитковим, незважаючи на тяжкі часи, які воно 

переживало. 

Впродовж останніх років підприємство працює досить успішно, 

розширюючи ринки збуту своєї продукції. Щорічно зростає сума 

коштів, що знаходяться у розпорядженні підприємства, а також розмір  

капіталу (власних оборотних коштів). Показники ліквідності мають 

стійку тенденцію до зростання; збільшується частка оборотних коштів 

в активах підприємства. Показники фінансової залежності 

підприємства, навпаки, поступово знижуються. ВАТ «ВЗТА» постійно 

розширює та удосконалює асортимент своєї продукції: щорічно 

впроваджує у виробництво від 8 до 12 нових асортиментних позицій. 

Завдяки унікальності окремих використовуваних технологій постійно 

підвищується якість продукції, знижується її собівартість, що дозволяє 

підприємству пропонувати її ринку переважно за низькими цінами. 

Але не все так добре, як здається. Викликає серйозне занепокоєння 

суттєве зниження прибутку підприємства у 2003 році. Тоді відчутно 
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скоротився дохід від реалізації продукції, що і виявилось основною 

причиною погіршення всіх показників прибутковості підприємства  

3. Ринки збуту і споживачі 

Основною продукцією ВАТ «ВЗТА» є шестеренні гідравлічні 

насоси та гідроциліндри. Ця продукція має промислове призначення. 

За характером споживання шестеренних гідравлічних насосів 

підприємство ВАТ «ВЗТА» діє на первинному та вторинному ринках 

збуту. Первинний ринок охоплює підприємства, для яких продукція 

ВАТ «ВЗТА» є комплектуючими виробами. Вторинний – ринок 

запчастин. У загальному обсязі реалізації первинний і вторинний 

ринки становлять 20 і 80% відповідно. Частка ВАТ «ВЗТА» на 

кожному з ринків така: на первинному – близько 35%; вторинному – 

близько 5%. За статистичними даними підприємства, з урахуванням 

2003 року, найбільшим споживачем основної продукції ВАТ «ВЗТА» є 

Росія. Економічний підйом промисловості та сільських господарств, а 

також отриманий урожай у 2003 ро ці зумовив збільшення попиту 

(майже удвічі порівняно з по переднім роком). У Росії зосереджені 

потужні підприємства, яким потрібні агрегати ВАТ «ВЗТА» для 

комплектації своєї продукції: тракторів, машин, дорожніх машин та 

іншої спеціалізованої техніки. На сьогодні встановлено та 

підтримуються зв’язки з Волгоградським, Челябінським, 

Чебоксарським тракторними заводами, Камським автомобільним 

заводом, Ярославським моторним заводом. Ринок Росії є найбільш 

перспективним і задовольняє попит російських сільськогосподарських 

підприємств, що потребують великої кількості насосів та 

гідроциліндрів для ремонту своєї техніки. Ринок України за попитом є 

другим після Росії. Частка ринку України в загальному обсязі ринків 

збуту становила 32%. Головними споживачами продукції ВАТ 

«ВЗТА» на первинному ринку України є «Харківський тракторний 

завод», «Харківський завод самохідних шасі», Харківський завод 

«Серп і молот», «Південний машинобудівний завод», «Херсонський 

комбайновий завод», «Бердянський завод жаток». Значна кількість 

продукції на Україні також реалізується на вторинному ринку.  

Серед інших країн СНД найбільшим споживачем є Білорусь, яка 

залишається активним покупцем переважно на первинному ринку. Для 

комплектації продукцію ВАТ «ВЗТА» використовують на «Мінському 

тракторному заводі», «Мінському автомобільному заводі», 

«Білоруському автомобільному заводі» та інших підприємствах. 

Підприємство також реалізує продукцію у Казахстані та Узбекистані, 

країнах Прибалтики, Східної Європи, Туреччини. 
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4. Характеристика продукції 

До 1993 року для ВАТ «ВЗТА» не існувало проблем зі збутом 

виготовленої продукції в межах усіх країн СНД. Особливим попитом 

користувалися гідроприлади, а саме гідравлічні шестеренні насоси. 

Продукцію гідро  та пневмоавтоматики реалізовували через оптових 

посередників, а також безпосередньо замовникам. Починаючи з 1993 

року, крім повної втрати господарських зв’язків з 

матеріально технічного забезпечення виробництва, значно 

зменшилася потреба російського ринку в гідроприводах, майже 

повністю закрився ринок прибалтійських країн, значною мірою 

скоротилися потреби вітчизняного ринку. Проте за останні 5 років 

попит на шестеренні насоси зріс у 3,18 раза. Найбільший попит 

припадає на березень та липень - вересень – місяці пожвавлення 

сільськогосподарських робіт.  Продукція, яку випускає ВАТ «ВЗТА», 

має сезонний характер купівлі. Зважаючи на це, для стабілізації 

надходжень коштів фахівці розробили систему стимулювання продаж, 

за використання якої насоси шестеренні купують великими партіями і 

взимку. При цьому головним стимулювальним заходом є 

впровадження системи дисконтних знижок. Так, оптові знижки 

становлять 3% у разі купівлі партії з 10 000 насосів, 5% –партії з 50 000 

шт.; 10% – для партії у 100 000 шт. Також існує система 

функціональних знижок за виконання функцій представництва в 

регіонах: дистриб’ютори отримують 15–20% від вартості замовлення, 

дилери – 10%.  

5. Конкуренція і конкуренти 

ВАТ «ВЗТА» здійснює свою підприємницьку діяльність, охоплюючи 

значну і найбільш перспективну частку ринку СНД (Росія, Білорусь) та 

налагоджуючи контакти з країнами Східної Європи. Причому 

основним ринком збуту і попиту щодо продукції підприємства був і 

залишається ринок у межах СНД. Основні конкуренти ВАТ «ВЗТА» 

знаходяться: 

– у Росії: м. Кореневськ, м. Грязі, м. Павлово, м. Омськ, 

м. Москва («Мосгідропривід»); 

– у Білорусі: м. Жідковичі, м. Сморгонь; 

– у Польщі: м. Вроцлав; 

– в Україні: м. Кіровоград (ТОВ «Гідросила»). 

Заводи в містах Кореневську, Грязі, Павлово та Омську – це колишні 

підприємства ВПК, які мають високий технічний потенціал 

виробництва та робітників. Насоси, які вони випускають, досить 

якісні, але ціна на них у 2 рази вища, ніж на насоси ВАТ «ВЗТА», 

номенклатура насосів обмежена, самі підприємства маловідомі. Тому 
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їх не можна вважати сильними конкурентами ВАТ «ВЗТА» навіть на 

російському ринку. Найбільш сильним конкурентом на російському 

ринку є «Мосгідропривід». Основна його перевага – наближеність до 

головних покупців. Недоліками продукції цього підприємства є висока 

ціна (у 1,5 рази вища, ніж у ВАТ «ВЗТА») та малий асортимент 

продукції. Білоруські заводи встановлюють невисокі ціни на свою 

продукцію, але якість їх насосів низька, асортимент обмежений. Вони 

складають конкуренцію ВАТ «ВЗТА» лише на білоруському ринку. 

Завод у місті Вроцлаві наближений до західних ринків, але ціни на 

його продукцію вищі, ніж у ВАТ «ВЗТА». Вінницький виробник 

конкурує з цим підприємством на західних ринках. Найсильнішим 

конкурентом ВАТ «ВЗТА» як в Україні, так і за кордоном є 

Кіровоградське ТОВ «Гідросила». Це підприємство має великий 

технічний потенціал. Раніше шестеренні насоси були супутніми 

товарами цього підприємства. Після викупу ТОВ «Гідросили» 

комерційними структурами нові власники зрозуміли вигідність 

випуску такої продукції і розширили її виробництво. Сьогодні ТОВ 

«Гідросила» активно розробляє нові марки насосів. Трудовий колектив 

цього товариства збережений, кадри висококваліфіковані. 

Підприємство має міжнародний сертифікат якості, тоді як продукція 

ВАТ «ВЗТА» сертифікована лише в Росії. ТОВ «Гідросила» має 

потужну збутову систему (80 менеджерів).  Ціни на шестеренні насоси 

ТОВ «Гідросила» майже в 1,5 разу вищі за ціни ВАТ «ВЗТА». 

6. Переваги в конкурентній боротьбі 

Переваги в конкурентній боротьбі ВАТ «ВЗТА» створюють розроблені 

ним нові конструкції насосів, більшість з яких універсальні й 

адаптовані до усіх видів техніки. Основна ідея, яку підприємство 

вкладає у створення нових конструкцій шестеренних гідравлічних 

насосів, – економія коштів споживача за рахунок подовження строку 

служби деталей, максимальної адаптації до умов експлуатації і 

зниження ціни завдяки металозбережній технології. У своїй діяльності 

ВАТ «ВЗТА» орієнтується на споживача, враховуючи ієрархію 

критеріїв вибору покупцем виробника (надійність, сумісність, низьку 

початкову ціну) та сучасні економічні умови, коли у споживачів 

продукції бракує оборотних коштів. Для упаковання насосів ВАТ 

«ВЗТА» використовує дерев’яні ящики, а товариство «Гідросила» – 

грати. Крім того, середня ціна на шестеренні гідравлічні насоси в 

основного конкурента вища. Значну перевагу створюють сервісні 

послуги, які мають велике значення для товарів виробничого 

призначення. Так, основними сервісними послугами, які надає ВАТ 

«ВЗТА», є оперативність виконання замовлень; можливість 
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спецзамовлень для термінових поставок; доступні ціни; системи 

дисконтних знижок; післяпродажне обслуговування; гарантія заміни 

недоброякісного товару; можливість одержання консультацій щодо 

використання товару. 

7. Канали збуту та посередники 

Вивчаючи прогнози збуту та місткість ринку України, можна 

стверджувати, що більшість шестеренних насосів виробництва ВАТ 

«ВЗТА» експортуватиметься, оскільки передбачуваний обсяг збуту 

ВАТ «ВЗТА» перевищує місткість національного ринку. 

Прогнозується, що підприємство розширюватиме збут своєї продукції 

у Росії, Польщі, Угорщині, Словаччині, Пакистані, Китаї. Значну роль 

у реалізації маркетингової програми підприємства відіграють 

посередники (дилери, дистриб’ютори). Частка посередників становить 

близько 70% реалізації продукції заводу. На Україні працює 1 

дистриб’ютор, в Росії – 3, Білорусі – 1, країнах СНД – 20 дилерів ВАТ 

«ВЗТА». При цьому посередники виконують такі функції: фізичне 

переміщення товарів до місць продажу; встановлення контактів із 

споживачами; проведення переговорів; стимулювання збуту. 

Підприємство сьогодні здебільшого використовує канали другого 

рівня. 

8. Витрати на товарорух 

Витрати на збут на ВАТ «ВЗТА» планують не методом прямого 

розрахунку, який є найбільш точним, а у відсотках до собівартості 

реалізованої продукції. Так, у 2003 році збутові витрати становили 

1185 тис. грн, із них безпосередньо на товарорух витрачено 829,5 тис. 

грн, тобто 70% від загальної суми збутових витрат. Плануючи витрати 

на товарорух, на підприємстві використовують найбільш поширений у 

практиці структурний підхід до розподілу витрат: транспортування – 

46%, що становить 381,6 тис. грн; складування – 26%, тобто 215,7 

тис.грн; підтримування товарно матеріальних запасів – 10%, 

або 83,0 тис. грн; одержання і відвантаження товарів – 6%, або 49,8 

тис. грн; упаковування – 5%, або 41,5 тис. грн; адміністративні витрати 

– 4%, або 33,2 тис. грн; опрацьовування замовлень – 3%, або 24,9 тис. 

грн. У загальному обсязі постачання готової продукції питома вага 

постачань через канали нульового рівня становить 15%, через канали 

першого рівня – 25%, другого рівня – 60%.  При цьому обсяг 

реалізованої продукції на підприємстві у 2001 році становив 46 201 

тис. грн, у 2002 році – 51 300 тис.грн, у 2003 – 45 217 тис. грн. 

Загальний обсяг реалізації продукції (з ПДВ) через дилерів у 2003 році 

становив 33 923 тис. грн, через дистриб’юторів – 4 511 тис. грн; решту 

продукції підприємство реалізувало самостійно (безпосередньо). 
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Чистий загальний прибуток дилерів у 2003 році становив 537 тис. грн, 

дистриб’юторів – 49 тис. грн. Загальна сума активів дилерів дорівнює 

36 872,5 тис. грн, а дистриб’юторів – 5 012,0 тис. грн. У складі всього 

капіталу дилерів власний капітал становить 26 454 тис. грн, а 

позиковий – 10 318 тис. грн. Склад капіталу дистриб’юторів такий: 

розмір власного капіталу – 3382 тис. грн, позикового – 1 490 тис. грн. 

Джерело: Корпоративне управління та фінансовий 

менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./ Упоряд.: О. І. 

Сидоренко, П. С. Редько. – К.: Навч. метод. центр «Консорціум із 

удоскон. мен.-освіти в Україні», 2004. – 149 с.  

 

В процесі дебатів, доцільно отримати відповіді на такі 

питання: 

1. У якій стадії міграції капіталу знаходиться підприємство і в 

якому стратегічному напрямі воно має розвиватися далі. 

2. Побудуйте життєздатну бізнес-модель підприємства, визначте у 

ній елементи, які потребують першочергової уваги. 

3. Оцініть і проаналізуйте фінансові показники діяльності 

посередників у каналах збуту продукції підприємства. 

4. Розробіть схему розподілу збутових витрат у каналах товаро  

руху продукції підприємства. 

 
 Заслуховування доповідей, есе у вигляді 
презентацій та їх обговорення   за темами: 
 

1. Причин виникнення міжнародних фінансових конфліктів. 

 

Відповіді на задачі до теми 

 

Задача 1. Розв’язання: 

Мета аналізу фінансового стану фірми залежить від інтересів 

користувачів інформації, а саме: 

- менеджери – б), ж), з); 

- власники –в), г), є); 

- кредитори –а), д), е). 

 

Задача 2. Розв’язання: 

Вартість фірми (Со), що відповідає вартості її капіталу, 

обчислюється за такою формулою: 

Со = Прибуток/ Коефіцієнт капіталізації ; 

а. Підставляючи у цю формулу відомі дані, одержимо: 
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Со= 360 тис. грн /0,18= 2 млн. грн. 

При заданій структурі капіталу фірма А має 1 млн. грн. 

зобов’язань і 1 млн. грн. власного капіталу. Відсотки, які необхідно 

сплатити фірмі за залучення 1 млн. грн. позики, складають 130 тис. 

грн. (1000 тис. грн.*0,13). 

Прибуток, що розподіляється на акції за ставки капіталізації 18%, 

дорівнює 165,2 тис. грн. 361 тис. грн.*(1,00-0,18)-130 тис. грн. 

Очікуваний Ваш дохід складає 3,304 тис. грн. (165,2 тис. грн.*2%/ 

100%), а доходність акціонерного капіталу –16,5% (165,2 тис. грн. : 

1000 тис. грн.)* 100% 

б. При заданій структурі капіталу (позичковий капітал –20%, 

власний капітал – 80%), фірма Б має 400 тис. грн. зобов’язань (2000 

тис. грн.*0,20) і 1600 тис. грн. власного капіталу (2000 тис. грн.*0,80). 

Відсотки, які необхідно сплатити фірмі за залучення 400 тис. грн. 

позики, складають 52 тис. грн. (400 тис. грн.*0,13). 

Прибуток, що розподіляється, дорівнює 243,2 тис. грн.360 тис. 

грн.*(1-0,18) -52 тис. грн. 

Дохід на капітал складає 15,2% (243,2 тис. грн. : 1600 тис. грн. 

* 100%). 
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