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Опис навчальної дисципліни
Формування теоретичних знань та практичних навичок
студентів щодо форм, функцій, механізму та особливостей
міжнародного бізнесу у сучасних умовах розвитку світового
господарства.
5 кредитів 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; виконання
домашнього завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; виконання розрахункових
завдань з використанням програмного забезпечення;
тестування; поточна модульна робота

Базові знання
Мова викладання

Підсумковий контроль: ПМК
Теоретичні знання та практичні навички студентів щодо форм,
функцій, механізму та особливостей міжнародного бізнесу у
сучасних умовах розвитку світового господарства.
Українська, англійська, російська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
РН 6. Використовувати
професійну ЗК 4. Здатність застосовувати знання
аргументацію для донесення інформації, ідей, у практичних ситуаціях.
проблем та способів їх вирішення до фахівців і ЗК 7. Навички використання
нефахівців у сфері економічної діяльності.
інформаційних і комунікаційних
РН 9. Усвідомлювати
основні
особливості технологій.
сучасної світової та національної економіки, ЗК 8. Здатність до пошуку,
інституційної структури, напрямів соціальної, оброблення та аналізу інформації з
економічної та зовнішньоекономічної політики різних джерел.
держави.
СК
4.
Здатність
пояснювати
РН 12. Застосовувати набуті теоретичні знання економічні та соціальні процеси і
для розв'язання практичних завдань та явища на основі теоретичних
змістовно інтерпретувати отримані результати. моделей, аналізувати і змістовно
РН 13. Ідентифікувати джерела та розуміти інтерпретувати отримані результати.
методологію визначення і методи отримання СК 5. Розуміння особливостей
соціально-економічних даних, збирати та сучасної світової та національної
аналізувати
необхідну
інформацію, економіки,
їх
інституційної
розраховувати
економічні
та
соціальні структури, обґрунтування напрямів
показники.
соціальної,
економічної
та
РН 16. Вміти використовувати дані, надавати зовнішньоекономічної
політики
аргументацію, критично оцінювати логіку та держави.
формувати висновки з наукових та аналітичних СК
12.
Здатність
самостійно
текстів з економіки.
виявляти проблеми економічного
РН 19. Використовувати
інформаційні
та характеру при аналізі конкретних
комунікаційні технології для вирішення ситуацій, пропонувати способи їх
соціально-економічних завдань, підготовки та вирішення.
представлення аналітичних звітів.
СК 14. Здатність
поглиблено
РН 21. Вміти
абстрактно
мислити, аналізувати проблеми і явища в
застосовувати аналіз та синтез для виявлення одній або декількох професійних
ключових характеристик економічних систем сферах з врахуванням економічних
різного рівня, а також особливостей поведінки ризиків та можливих соціальноїх суб'єктів.
економічних наслідків.
РН 25. Діагностувати результати міжнародної СК 15. Здатність використовувати
економічної діяльності та ступінь інтегрованості методики міжнародних організацій,

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
країн до глобальних ринків товарів, послуг, рейтингових та консалтингових
капіталів і робочої сили.
агенцій щодо оцінки соціальноекономічного стану розвитку країн
світу, їх інноваційної спроможності,
інвестиційної привабливості
Програмні результати навчання

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної
Назва теми
Види робіт
роботи у розрізі тем
Модуль 1. Виробнича та торговельна сфера міжнародного бізнесу
Тема 1. Форми
Відвідування занять; обговорення 1. Контрактні
та
та види
матеріалу
занять;
виконання інвестиційні
форми
міжнародного
навчальних розрахункових завдань за міжнародного бізнесу.
бізнесу
допомогою програмного забезпечення; 2. Стратегічні альянси.
виконання
домашнього
завдання 3. Транснаціональні
(теоретична частина та практична корпорації.
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування
Тема 2.
Відвідування занять; обговорення 1. Зустрічна
торгівля.
Міжнародна
матеріалу
занять;
виконання Компенсаційні операції у
торгівля
навчальних розрахункових завдань за сфері
міжнародного
товарами
допомогою програмного забезпечення; бізнесу.
виконання
домашнього
завдання 2. Торгівля комплектним
(теоретична частина та практична обладнанням.
частина); завдання для самостійної 3. Методи
розрахунку
роботи; тестування
економічної ефективності
міжнародних комерційних
операцій.
Тема
3. Відвідування занять; обговорення 1. Механізм
здійснення
Міжнародна
матеріалу
занять;
виконання угод
в
міжнародній
торгівля
навчальних розрахункових завдань за торгівлі послугами.
послугами.
допомогою програмного забезпечення; 2. Способи
міжнародної
виконання
домашнього
завдання торгівлі послугами.
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування
Тема
4. Відвідування занять; обговорення 1. Цілі і задачі розподільноМіжнародне
матеріалу
занять;
виконання збутової політики компанії.
виробництво та навчальних розрахункових завдань за 2. Вибір каналів розподілу
науководопомогою програмного забезпечення; продукції.
3. Основні
технічна
виконання
домашнього
завдання підсистеми
управління

Назва теми

Види робіт

кооперація.

(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування

Тема
Міжнародні
перевезення
міжнародна
логістика.

5. Відвідування занять; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
та навчальних розрахункових завдань за
допомогою програмного забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування; поточна модульна
робота

Тема 6.
Інвестиційна
діяльність
як
форма бізнесу.

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
розподільно-збутовою
мережею.
4. Науково-технічна
діяльність: поняття, види.
1. Міжнародні транспортні
перевезення.
2. Моделі
управління
міжнародними
логістичними операціями.
3. Міжнародні
правила
інтерпретації комерційних
термінів
Incoterms
(International
commerce
terms).
1. Джерела та структура
інвестиційних ресурсів.
2. Рух підприємницького
капіталу та його форми.
3. Інвестиційний
ринок:
поняття,
класифікація,
елементи та кон’юнктура
ринку.
1. Системи
і
форми
електронної торгівлі.
2. Організація
та
функціонування Інтернетмагазину.

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних розрахункових завдань за
допомогою програмного забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування
Тема 7.
Відвідування занять; обговорення
Особливі форми матеріалу
занять;
виконання
міжнародного
навчальних розрахункових завдань за
бізнесу.
допомогою програмного забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування; поточна модульна
робота
Модуль 2. Організація зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств
Тема 8.
Відвідування занять; обговорення 1. Створення
вільних
Зовнішньоеконо матеріалу
занять;
виконання економічних зон як вид
мічна діяльність навчальних розрахункових завдань за ЗЕД.
підприємств та допомогою програмного забезпечення; 2. Роль
вільних
її
роль
у виконання
домашнього
завдання економічних
зон
для
розвитку
(теоретична частина та практична розширення ЗЕД.
національної
частина); завдання для самостійної 3. Спільне підприємництво
економіки.
роботи; тестування
як вид ЗЕД.
4. Фактори, що впливають

Назва теми

Види робіт

Тема 9.
Інституційні
можливості та
обмеження
ведення бізнесу.

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних розрахункових завдань за
допомогою програмного забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування
Тема 10.
Відвідування занять; обговорення
Планування
у матеріалу
занять;
виконання
міжнародному
навчальних розрахункових завдань за
бізнесі
допомогою програмного забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування

Тема 11.
Відвідування занять; обговорення
Управління
матеріалу
занять;
виконання
персоналом
в навчальних розрахункових завдань за
міжнародному
допомогою програмного забезпечення;
бізнесі
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування; поточна модульна
робота
Тема 12.
Транснаціональ
на корпорація як
суб'єкт
глобальної
економіки

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних розрахункових завдань за
допомогою програмного забезпечення;
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
на
розширення
ЗЕД
підприємств.
1. Валютне
регулювання
ЗЕД.
2. Світова та національна
валютні системи.
3. Валютний курс: поняття,
види.
1. Цілі та основні завдання
системи планів розвитку
міжнародного бізнесу.
2. Місце
та
роль
стратегічних, тактичних та
оперативних
планів
у
структурі
міжнародного
бізнесу.
3. Організація розробки та
виконання
бізнес-планів
розвитку
міжнародного
бізнесу підприємства.
1. Управління людськими
ресурсами в міжнародному
бізнесі.
2. Стратегічне планування
та оцінювання розвитку
персоналу.
3. Кадрова
політика
міжнародних корпорацій та
роль кадрових служб в
управлінні
людськими
ресурсами
1. Еволюція
наукових
підходів до розуміння
сутності
ТНК
та
транснаціоналізації
економіки.
2. Основні теорії та моделі
транснаціональної
діяльності.

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
3. Масштаби та основні
напрями діяльності ТНК
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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 1-7): відвідування занять (2 бали); виконання
домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання
50
самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 8-12): відвідування занять (2 бали); виконання
домашнього завдання (10 балів); обговорення матеріалу занять
(4 бали); виконання навчальних завдань (10 балів); завдання
50
самостійної роботи (10 балів); тестування (4 бали); поточна модульна
робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-59

FX

0-34

F

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

