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професора, професора кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних
відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Голубія Ігоря Євгеновича - кандидата економічних наук, доцента,
заступника директора Інституту міжнародних відносин з науково-педагогічної
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Метою циклу робіт є поглиблене, системне дослідження
процесів, що відбуваються у сучасному міжнародному бізнесі,
аналіз нових умов його функціонування, викликів і загроз, які
постають перед міжнародною підприємницькою діяльністю,
розробка практичних рекомендацій по подальшій інтеграції
українських компаній у європейські та світові бізнес-структури
посиленню їх міжнародної конкурентоспроможності, підготовка
висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародного бізнесу.
Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів
визначено тенденції, закономірності, проблеми і загрози
розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу в умовах
глобалізації та інформаційно-технологічної революції, специфіку
та особливості участі України і національних суб’єктів
підприємницької діяльності у міжнародному бізнесі, напрями,
механізми, інструменти посилення міжнародних конкурентних
позицій нашої держави, основні пріоритети у підготовці фахівців
з міжнародного бізнесу у ВНЗ України.
Результати дослідження впроваджено у навчальний процес
ВНЗ України, що здійснюють підготовку фахівців у сфері
міжнародного бізнесу.
За даною тематикою захищено 2 докторські та 28
кандидатських дисертацій, у тому числі
7 громадянами
зарубіжних країн (Малі, Сирія, Німеччина).

Підручник «Міжнародний бізнес» складається з 4-х частин
та 15-ти розділів. Основні аспекти міжнародного бізнесу
розглядаються в такій логічній послідовності. Першу частину
«Вступ до міжнародного бізнесу» присвячено вивченню
ґенези міжнародного бізнесу, тенденцій та окремих видів
його середовища (зокрема економічного, політичного,
правового, соціокультурного тощо), оцінці механізмів
функціонування
міжнародного
бізнесу,
та
його
організаційно-правових форм. Темами другої частини
підручника «Організація й управління в міжнародному
бізнесі» стали головні аспекти міжнародного менеджменту та
маркетингу як складових міжнародного бізнесу (види,
цільова
орієнтація,
стратегії,
бренди,
логістичне
забезпечення,
тощо).
Питання
валютно-фінансового
середовища міжнародного бізнесу, технології міжнародного
інвестування, сучасні тенденції міжнародного фінансового
страхування, причини та наслідки світової фінансової кризи
для міжнародного бізнесу висвітлено у третій частині
«Фінанси у міжнародному бізнесі». У четвертій частині
«Технологічний
та
інформаційний
вектор
розвитку
міжнародного бізнесу» викладено актуальні проблеми
технологічної політики міжнародної компанії, науководослідницької
діяльності
у
глобальному
вимірі
та
використання інформаційних технологій у сучасному
міжнародному бізнесі, розкрито форми та напрямки участі
українських компаній у міжнародних бізнес-процесах,
питання
дипломатичного
забезпечення
інтересів
українських компаній на зовнішніх ринках.
Загалом, підручник «Міжнародний бізнес» є комплексним
системним завершеним дослідженням, наукова та освітня
цінність якого є очевидними зважаючи на широту
охоплених увагою об’єктів дослідження та застосування
даного підручника в системі вищої освіти в рамках
підготовки студентів за освітньою програмою «Міжнародний
бізнес».

В навчальному посібнику
«Міжнародне корпоративне
управління» розкриваються
сучасні механізми, моделі,
форми та методи
корпоративного управління,
проведено аналіз змін, що
відбуваються в структурі
акціонерної власності, системі
пріоритетів учасників світового
фондового ринку, практиці
корпоративного права.

Авторами посібника
«Контролінг в системі міжнародного
бізнесу» розглянуто теоретикометодологічні та практичні засади
розробки та впровадження системи
контролінгу в міжнародних компаніях;
розкрито зміст контролінгу, його
завдання, функції, інструменти та
об’єкти, основні принципи
стратегічного та оперативного
контролінгу; моделі фінансового
планування й управління, діагностики
й прогнозування фінансових потоків
компаній, які апробовані й ефективно
використовуються в країнах з
ринковою економікою; розкрито
особливості адаптації міжнародного
досвіду використання системи
контролінгу до реалій розвитку
сучасного українського бізнесу.

Навчальний посібник
«Менеджмент
зовнішньоекономічної
діяльності» розроблено у
відповідності до програми
профільної навчальної
дисципліни; містить навчальний
комплекс, конспект лекцій, що
охоплює навчальний матеріал
щодо основних аспектів
організації, регулювання та
здійснення
зовнішньоекономічної
діяльності, її основних видів,
форм та механізмів реалізації, а
також методологічні
рекомендації, питання,
завдання та задачі,
рекомендовані до вивчення
даної дисципліни.

Навчальний посібник «Ризик-менеджмент
у міжнародному бізнесі» є першим в
країні навчально-методичним виданням, що
закладає теоретико-методологічні і практичні
засади розробки та впровадження системи
управління ризиками в компаніях, що
працюють у царині міжнародного бізнесу.
Розкрито специфіку ризиків, невизначеності та
асиметрії інформації у міжнародному бізнесі.
Класифіковано типи ризиків, методи оцінки та
сценарії поводження з ризиками міжнародних
бізнес транзакцій. Особлива увага приділена
ринковим, кредитним та операційним ризикам.
Розкриваються міжнародні стандарти
поводження з цими риками, особливості
адаптації міжнародного досвіду побудови
системи управління ризиками до реалій
міжнародного бізнесу українських
компаній. Посібник слугує засадничим
джерелом для вичення дисципліни ризик
менеджмент у міжнародному бізнесі, що її
вперше в Україні було запроваджено для
викладання студентам освітньої програми
«міжнародний бізнес» галузі знань «міжнародні
відносини».

У посібнику «Сучасна фірма:
виклики та управління змінами» на основі
цивілізаційного підходу розкрито природу
фірми як визначального суб’єкта ринкової
економічної системи, ґенезу її
організаційно-правових форм та
управлінської структури під впливом
глобалізаційних змін, інформаційнотехнологічної революції, нових викликів і
загроз невизначеного, ризикового,
турбулентного внутрішнього і зовнішнього
середовища. Особливу увагу приділено
з’ясуванню суті сучасних ризиків і загроз,
їх видів, масштабів і форм впливу на
безпекові та зовнішньоекономічні
конкурентні позиції фірми, шляхів їх
мінімізації на основі застосування новітніх,
інноваційних механізмів управління. При
цьому наголошено, що ефективне
використання таких механізмів дозволяє
компаніям і фірмам, особливо
транснаціональним, модифікувати моделі їх
конкурентних стратегій з метою адаптації
до нових викликів і посилення позицій у
глобальному, регіональному і національному
бізнес-середовищі.

Монографія
«Менеджмент в історичному
розвитку як теорія» досліджує
цілу низку наукових праць
провідних економістів,
зокрема Тейлора Ф.У.,
Емерсона Г., Файоля А.,
Богдановича О.О. та інших, й
охоплює такі етапи та
напрямки розвитку
економічної та управлінської
думки, як: школа наукового
управління, адміністративна
школа менеджменту,
управлінська думка часів
Київської Русі, радянського
періоду та сучасні тенденції
розвитку менеджменту.

Основними об’єктами
дослідження монографії «Сучасні
конкурентні стратегії ТНК» є
особливості сучасних глобальних
конкурентних стратегій
транснаціональних корпорацій,
моделей їх корпоративного управління
в умовах нових геоекономічних
викликів, взаємозв’язок стратегій
підвищення конкурентоспроможності і
чинників конкурентних переваг ТНК,
механізму процесів злиттів і поглинань
у процесі корпоративної інтеграції.
Особлива увага приділена інноваційній
складовій конкурентних стратегій ТНК
і практиці одержання ними
синергетичного ефекту від
«технологізації», впливу трансферу
технологій на фінансове планування й
управління, діагностику й
прогнозування інвестиційних потоків,
пріоритетним мотивам у прийнятті
стратегічних рішень на міжнародному
ринку корпоративного контролю.

В монографії «Системные методы
менеджмента в международном
бизнесе» на єдиній методологічній
основі розглянуто еволюцію та
сучасний стан системних підходів та
методів менеджменту підприємств та
організацій; представлено широкий
спектр застосування систем
менеджменту для підприємств різного
профілю діяльності; значна увага
приділена процесному підходу в
системах менеджменту, а також
практичним питанням їх розробки,
впровадження, підтримки та розвитку
з врахуванням спільності та
інтегрованості різноманітних систем в
єдину корпоративну управлінську
систему організації; розглянуто
питання результативності та
ефективності різних систем
менеджменту, що забезпечує
підвищення загальної стійкості та
розвитку діяльності підприємств в
сучасних умовах міжнародного бізнесу.

Монографія «Розвиток
брендів банківських установ в
умовах асиметрії
світогосподарських процесів»
присвячена питанням
диверсифікації брендів на
прикладі міжнародного та
національного банківських
ринків, а саме механізмам
створення, управління, оцінки
нематеріальних активів.
Розглянуто основні моделі
позиціювання й управління
брендами, запропоновано
власний підхід до розрахунку
вартості банківських брендів і
визначення капіталу бренда.

В циклі наукових праць розглянуто питання ґенези
міжнародного бізнесу на тлі розвитку нової глобальної економіки,
поглиблення інтернаціоналізації світогосподарських процесів,
становлення його як інституційно-функціональної системи та як
невід’ємної складової цих процесів, розкрито організаційноправові форми, види й механізми функціонування, особливості
організації та управління міжнародною підприємницькою
діяльністю на сучасному етапі, а також специфіку участі
українських
підприємств
у
глобальних
економічних
трансформаціях, системі сучасного міжнародного бізнесу.
Під впливом активних процесів інтернаціоналізації,
глобалізації
та
науково-технологічної
революції
значно
розширюються зовнішньоекономічні зв'язки та коло суб'єктів, що
займаються зовнішньоекономічною діяльністю, міжнародний
бізнес змінюється не лише кількісно, але й набуває якісно нових
форм вияву, адаптуючись до сучасних умов розвитку світової
економіки.
Включення України та суб'єктів її господарської
діяльності
в
глобальну
та
регіональні
системи
зовнішньоекономічних відносин потребує підготовки фахівців у
сфері міжнародного бізнесу, знання та навички яких не лише б
відповідали актуальним вимогам, що їх висуває інтенсивний
розвиток системи міжнародного бізнесу, а й могли б якісно
передбачати й прогнозувати цей розвиток.

