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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.)
Форми: лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна
робота поза розкладом.
Методи: кейс-стаді, тренінги та ділові ігри, бесіди та дискусії
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних
завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування;
поточна модульна робота

Базові знання
Мова викладання

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

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
1.Розуміти і вміти застосовувати, відповідно 1.Навички
використання
до інших вимог освітньої програми, сучасні інформаційних та комунікаційних
теорії
та
методи
розв’язання технологій.
спеціалізованих
складних
задач
і 2.Здатність
до
абстрактного
практичних проблем у сфері міжнародної мислення, аналізу та синтезу.
торгівлі
товарами
та
послугами, 3.Здатність
спілкуватися
з
міжнародного руху капіталу, міжнародних представниками інших професійних
валютно-фінансових та кредитних відносин, груп різного рівня (з експертами з
мобільності
людських
ресурсів, інших
галузей
знань/видів
міжнародного трансферу технологій.
економічної діяльності).
2.Ідентифіковувати
та
виокремлювати 4.Здатність працювати в команді.
особливості
функціонування
суб’єктів 5.Знання та розуміння предметної
міжнародних відносин та моделей їх області та розуміння професійної
економічного розвитку.
діяльності.
3.Здійснювати комплексний аналіз складних
економічних
систем,
зіставляти
та
порівнювати їх складові, оцінювати й
аргументувати оцінки результативності їх
функціонування.
4.Демонструвати
знання
про
стан
досліджень
міжнародних
економічних
відносин та світового господарства у
міждисциплінарному
поєднанні
із
політичними, юридичними, природничими
науками.
5.Досліджувати економічні явища та
процеси у міжнародній сфері на основі
розуміння категорій, законів; виділяючи й
узагальнюючи тенденції, закономірності
функціонування та розвитку світового
господарства з урахуванням причиннонаслідкових та просторово-часових зв’язків.

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
кооперація.
(теоретична частина та практична розподільно-збутовою
частина); завдання для самостійної мережею.
роботи; тестування
4. Науково-технічна
діяльність: поняття, види.
Тема
5. Відвідування занять; обговорення 1. Міжнародні транспортні
Міжнародні
матеріалу
занять;
виконання перевезення.
перевезення та навчальних розрахункових завдань за 2. Моделі
управління
міжнародна
допомогою програмного забезпечення; міжнародними

Назва теми
логістика.

Тема 6.
Інвестиційна
діяльність
як
форма бізнесу.

Види робіт
виконання
домашнього
завдання
(теоретична частина та практична
частина); завдання для самостійної
роботи; тестування; поточна модульна
робота

Завдання самостійної
роботи у розрізі тем
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
на
розширення
ЗЕД
підприємств.
Тема 9.
Відвідування занять; обговорення 1. Валютне
регулювання
Інституційні
матеріалу
занять;
виконання ЗЕД.
можливості та навчальних розрахункових завдань за 2. Світова та національна
обмеження
допомогою програмного забезпечення; валютні системи.
ведення бізнесу. виконання
домашнього
завдання 3. Валютний курс: поняття,
(теоретична частина та практична види.

Назва теми

Види робіт

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
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.
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: студенти мають свідомо
дотримуватися
«Положення
про
академічну
доброчесність»

(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf
); 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/neformalna-osvita;
Положення про порядок зарахування результатів неформальної освіти
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_nefor
malnoyi_osvity.pdf)
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
Оцінка за
Сума балів за всі види
шкалою
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за
шкалою
ЄКТС

35-59

FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Незадовільно з можливістю повторного
складання
Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням навчальної дисципліни

