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Силабус курсу

МЕНЕДЖМЕНТ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО БІЗНЕСУ
2020 навчальний рік

Назва курсу Навчальна практика

Адреса викладання курсу м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, кафедра міжнародних економічних

відносин, кім. 305

Факультет та кафедра, за якою

закріплена дисципліна

Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародних економічних відносин

Галузь знань, шифр та назва

спеціальності

29 «Міжнародні відносини»; 292 «Міжнародні економічні відносини»,

«Міжнародний бізнес»

Викладач (-і) Огінок Соломія Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри

міжнародних економічних відносин.

Контактна інформація

викладача (-ів)

ел. пошта solomiya.ohinok@lnu.edu.ua

тел. (032)239-47-81

Консультації по курсу

відбуваються

Понеділок 11.00 – 13.00 (кафедра міжнародних економічних відносин, вул.

Січових Стрільців, 19)

Інформація про курс Курс «Менеджмент глобалізованого бізнесу» призначено для здобувачів

навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини», ОП



«Міжнародний бізнес» Львівського національного університету імені Івана

Франка. Курс належить до групи дисциплін, яка передбачає формування

загальнонаукових компетенцій. Курс призначений для формування у слухачів

навичок та знань, необхідних для професійної діяльності.

Коротка анотація курсу Курсу «Менеджмент глобалізованого бізнесу » передюбачає засвоєння
закономірностей стратегії бізнесу та становлення організаційної концепції
міжнародного підприємства, підготовку професіональних управлінських кадрів
нового стилю мислення, які розуміють особливості ринкової економіки, мають
знання, вміння та навики, які необхідні для прийняття та реалізації ефективних
управлінських рішень, які можуть бути лідерами; отримання знань та навиків,
які необхідні для прогнозування діяльності, розробки стратегічних планів та
програм, управління бізнес-процесами; оволодіння мистецтвом управління
бізнесом в умовах конкуренції; налагоджування комунікацій та партнерства
для розвитку бізнесу.

Мета та цілі курсу Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів системи
спеціальних знань і навичок самостійної діяльності в підприємницькому
середовищі, спрямованої на створення та забезпечення ефективного,
прибуткового функціонування суб’єктів господарської діяльності.

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним
продемонструвати такі результати навчання:

1) вивчити методологію та теорію управління міжнародним бізнесом, засвоїти



закономірності стратегії міжнародного бізнесу та становлення організаційної
концепції підприємства;

2) оволодіти мистецтвом управління міжнародним бізнесом в умовах
конкуренції і ризику;

3) оволодіти сучасним системним мисленням та комплексом спеціальних знань
у галузі управління підприємством на всіх стадіях його життєвого циклу у
взаємозв’язку з зовнішнім середовищем;

4) вивчити особливості функціонування суб’єктів господарювання в умовах
безперервних змін;

6) оволодіти технологіями та методами щодо удосконалення управління
бізнесом, оцінки та підвищення ефективності його функціонування.

Література для вивчення

дисципліни

Рекомендована література

Основна:

1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи, 1996. – 241 с .
2. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – М.: Междунар.
Отношения, 2000. – 416 с.
3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна
економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посібник. –Київ: Центр навчальної
літератури, 2004. – 676 с.
4. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні



відносини: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 406 с.
5. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А. П. Голікова, О.
А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с.
6. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В. Ю., Савчук В. І.
Міжнародна економіка: Підручник. –вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. –
480с.
7. Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з
англ. – Київ: Основи, 1998. – 743 с.
8. Васильців Т. Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Васильців, Я.
Качмарик, В. Блонська –К.: Знання, 2013. – 207 с.
9. Іванюта Т. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Т. Іванюта ,
А. Заїчківський. – К.: Центр учб. літ-ри, 2009. – 256 с.
10. Петрович Й. Економіка підприємства: підручник / за заг. Редакцією Й.
Петровича. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 580 с.
11. Скібіцький О. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької
діяльності: навч.посіб. / О. Скібіцький, В. Матвєєва, Л. Скибіцька. – К.:
Кондор, 2011. – 912 с.
12. Сервер Верховної Ради України. // www.rada.gov.ua
13. Державний комітет статистики України // http://ukrstat.gov.ua .
14. Бібліотека українських підручників // http://pidrucniki/ws .

Тривалість курсу весняний семестр 2021 н.р.

Обсяг курсу Загальний обсяг (самостійна робота) зазначений у навчальному графіку



Очікувані результати Після завершення курсу студент повинен мати :

1) розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до

діагностування та аналізу стану розвитку виробничо-господарської та

фінансово-економічної діяльності підприємств та організацій на рівні, що

дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати

на практиці теоретичні знання;

2) розуміння методів та технології менеджменту, методів прийняття

управлінських рішень, стилів лідерства та керівництва та розв;язання

конфліктів;

3) здатність продемонструвати базові знання у сфері стратегічного,

операційного, інноваційного, антикризового, фінансового, інвестиційного,

антисипативного, креативного управління організаціями та їх підрозділами

Вміти: оцінювати результати власної діяльності; прогнозувати та аналізувати

можливості виникнення негативних та позитивних тенденцій розвитку

сучасних міжнародних економічних відносин; аналізувати основні показники

розвитку міжнародної економіки; підбирати, аналізувати, систематизувати

нормативно-правові, інформаційні, звітові і статистичні матеріали.

Формат курсу Вибірковий



теми ДОДАТОК

Підсумковий контроль, форма Іспит

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Вступ до

спеціальності», «Світова економіка», «Вища математика для економістів».

Критерії оцінювання (окремо
для кожного виду навчальної
діяльності)

20 балів – модульний контроль (2*10)
30 балів – активність на практичних заняттях
50 балів – іспит

Питання екзамену 1. Предмет та завдання курсу «Міжнародні економічні відносини».
2. Основні визначення міжнародних економічних відносин та форми мев.
3. Суть та форми міжнародного поділу праці.
4. Основні показники світової торгівлі.
5. Еволюція світового ринку.
6. Меркантилізм: ставлення до нагромадження коштовностей та до ролі
держави в економіці.
7. Зовнішньоторговельна політика з точки зору ранніх і пізніх
меркантилістів.
8. Причини занепаду меркантилістичних ідей.
9. Суть теорії абсолютних переваг: принцип “лессе-фер” та припущення,
на яких грунтується ця теорія. Головні переваги та недоліки теорії Адама
Сміта.
10. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо та її кількісна інтерпретація. Го
ловні припущення теорії порівняльних переваг. Головні переваги та
недоліки теорії Рікардо.
11. Відмінності теорії абсолютних переваг та порівняльних переваг.
12. Головні засади теореми Гекшера-Оліна.



13. Парадокс Леонтьєва.
14. Альтернативні теорії міжнародної торгівлі.
15. Типи торговельної політики держави.
16. Види митних тарифів, їх визначення та застосування.
17. Функції мита.
18. Поняття митної вартості та методи її визначення.
19. Визначення країни походження товару.
20. Тарифна ескалація.
21. Нетарифні методи регулювання МТ.
22. Приховані види торговельних обмежень.
23. Фінансові методи торговельної політики.
24. Особливості митно-тарифного регулювання в Україні.
25. Поняття принципів недискримінації.
26. Режим найбільшого сприяння.
27. Національний режим.
28. Принцип прозорості.
29. Еволюція системи багатостороннього регулювання мт.
30. Порівняння ГАТТ і СОТ.
31. Основні функції СОТ.
32. Структура багатосторонніх договорів в рамках СОТ.
33. Організаційна структура СОТ.
34. Прийняття рішень в СОТ.
35. Членство в СОТ.
36.Механізм функціонування СОТ.
37.Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин.
38. Види, показники та методи міжнародної торгівлі.



39. Система класифікації товарів в мт.
40. Поняття "Інкотермс".
41. Біржова торгівля.
42.Міжнародні аукціони, тендери, виставки та ярмарки.
43. Особливості світових ринків промислових товарів.
44. Особливості світових ринків сировинних товарів.
45. Особливості міжнародної торгівлі послугами.
46. Види послуг та їхня специфіка.
47. Cпособи постачання послуг.
48.Міжнародна торгівля ліцензіями.
49.Міжнародна торгівля ноу-хау.
50.Міжнародний лізинг та його види.
51. Значення міжнародного лізингу.
52.Міжнародні інжинірингові та консультаційні послуги.
53. Туристичні послуги на світовому ринку.
54. Види туристичних послуг. Форми туризму.
55. Країни експортери та імпортери туристичних послуг.
56. Фактори, які викликають потребу в туризмі.
57. Факторинг: суть та види. Файнтрейдинг.
58. Форфейтинг: суть та види.
59. Порівняльна характеристика факторингу і форфейтингу.
60. Франчайзинг: суть та види.
61. Права та обов’язки фанчайзера та франчайзі.
62. Переваги та недоліки франчайзингу.
63. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.
64. Поняття про права інтелектуальної власності.



65.Міжнародний обмін технологіями.
66.Міжнародний ринок технологій.
67. Форми міжнародного обміну технологіями.
68.Міжнародне регулювання ринку технологій.

Опитування Письмовий іспит та усне опитування.

К.е.н., доцент,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин
факультету міжнародних відносин
Львівського національного університету
імені Івана Франка Огінок С. В.


