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Опис навчальної дисципліни
Формування системи знань з прийняття рішень щодо
оцінки та підвищення управлінської результативності у
міжнародному бізнесі
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні
заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна
робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення
матеріалу занять; виконання практичних навчальних
завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення;
тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність знань з міжнародного бізнесу, міжнародних
фінансів міжнародної бізнес-статистики, економічного
аналізу у міжнародному бізнесі

Мова викладання

Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
Оцінювати ступінь складності Здатність виявляти та розв’язувати складні
завдань при плануванні діяльності задачі і проблеми, генерувати нові ідеї у
та опрацюванні її результатів сфері міжнародних економічних відносин
(РН 5)
та/або під час навчання, що передбачає
проведення досліджень та/або здійснення
інновацій
та
характеризується
невизначеністю умов і вимог (ІК)
Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Управлінська результативність як ключовий фактор ефективної
діяльності підприємства у міжнародному бізнес-середовищі
Тема 1. Сутність і Відвідування занять; Презентація та захист доповіді за
зміст
захист
домашнього наступною тематикою:
управлінської
завдання; обговорення 1.
Глобалізація як рушійна сила
результативності матеріалу
занять; у
зростанні
необхідності
в
у міжнародному виконання навчальних управлінській діяльності.
бізнесі
завдань;
завдання 2.
Планування
як
основа
самостійної
роботи; успішної управлінської діяльності.
тестування
3.
Контроль як засіб оцінки
результатів
управлінської
діяльності.
4.
Прийняття рішень як основа
укріплення конкурентних позицій
у міжнародному бізнес-середовищі
Тема 2.
Відвідування занять; Презентація та захист доповіді за
Управління
захист
домашнього наступною тематикою:
бізнес-процесами завдання; обговорення 1.
Сутність та
особливості
як складова
матеріалу
занять; застосування
концепції
процесного
виконання навчальних ощадливого
виробництва
у
підходу до
завдань;
завдання міжнародному бізнесі.
управління
самостійної
роботи; 2.
Управління підприємством
підприємством
тестування
на основі теорії обмежень.
3.
Характеристика
концепції
«Шість сигм»
Тема 3. Сутність і Відвідування занять; 1.
Практика
й
методика
методика аналізу захист
домашнього складання звіту про рух грошових
звіту про рух
завдання; обговорення коштів.
грошових коштів матеріалу
занять; 2.
Практика складання Звіту

Назва теми

Види робіт
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 4.
Економічний
механізм
управління
корпорацією

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 5. Бізнесінжиніринг та
бізнес-модель
підприємства у
міжнародному
середовищі

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 6. Методика
аналізу
фінансовогосподарської
діяльності
підприємства

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
про рух грошових коштів прямим
методом.
3.
Практика складання Звіту
про рух грошових коштів
непрямим методом.
4.
Аналіз руху грошових коштів
Презентація та захист доповіді за
наступною тематикою:
1.
Економічна
стратегія
корпорації.
2.
Інвестиційна
діяльність
корпорації.
1.
Економічний механізм
управління корпорацією.
2.
Економічна стратегія
корпорації.
3.
Інвестиційна
діяльність
корпорації
Презентація та захист доповіді за
наступною тематикою:
1.
Корпоративна бізнес-модель
компанії:
унікальність
та
індивідуальність.
2.
Види
моделей,
що
застосовуються
в
управлінні
міжнародним
бізнесом,
їх
взаємозв’язок та узгодження.
3.
Характеристика та критерії
вибору концепції побудови бізнесмоделі
Аналіз
фінансово-господарської
діяльності досліджуваної ТНК (за
вибором
студента)
згідно
рекомендаціям,
наданим
викладачем

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування.
Поточна
модульна
робота
Модуль 2. Складові та методика оцінювання управлінської результативності
міжнародному бізнесі
Тема 7.
Відвідування занять; 1. Презентація та захист доповіді за
Концепція
захист
домашнього наступною
тематикою.

Назва теми

Види робіт

управління
якістю та система
міжнародних
стандартів ISO

завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 8.
Корпоративний
контроль

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування

Тема 9.
Стратегічне
управління у
міжнародному
бізнесі

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування.

Тема 10.
Методика оцінки
ефективності
управлінської
діяльності
підприємства

Відвідування занять;
захист
домашнього
завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання навчальних
завдань;
завдання
самостійної
роботи;
тестування.
Поточна
модульна
робота

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
«Доцільність
міжнародної
сертифікації».
2. Аналіз фінансово-господарської
діяльності досліджуваної ТНК (за
вибором
студента)
згідно
рекомендаціям,
наданим
викладачем
1. Презентація та захист доповіді за
наступною
тематикою:
«Корпоративна
бізнес-модель
компанії:
унікальність
та
індивідуальність».
2. Аналіз фінансово-господарської
діяльності досліджуваної ТНК (за
вибором
студента)
згідно
рекомендаціям,
наданим
викладачем
1. Презентація та захист доповіді за
наступною тематикою:
Особливості
стратегічного
управління корпораціями.
2. Аналіз фінансово-господарської
діяльності досліджуваної ТНК (за
вибором
студента)
згідно
рекомендаціям,
наданим
викладачем
Аналіз
фінансово-господарської
діяльності досліджуваної ТНК (за
вибором
студента)
згідно
рекомендаціям,
наданим
викладачем
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які
здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу
оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання
поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише
під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.

Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин
(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може
відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним
викладачем.

Політика
зарахування
результатів
неформальної
освіти:
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через
поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять
(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
50
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна
модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 7-10): відвідування занять (5 балів); захист
домашнього завдання (3 бали); обговорення матеріалу занять
(3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання
50
самостійної роботи (3 бали); тестування (3 бали); поточна
модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі
Оцінка за
види навчальної
шкалою
Оцінка за національною шкалою
діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю
35-59
FX
повторного складання
Незадовільно з обов’язковим
0-34
F
повторним вивченням навчальної
дисципліни

