
БІЗНЕС-ЕКОНОМІКА 

Мета курсу – дати розуміння економічних механізмів та сучасних рушіїв 
міжнародних бізнес процесів, навчити досліджувати складні управлінські, фінансові і 
інституційні проблеми, з якими стикаються сьогодні корпорації, що реалізують 
міжнародні бізнес стратегії. Розвиток уміння застосовувати отримані знання в 
професійній діяльності в умовах глобалізації світової економіки, навичок аналізу й 
оцінки швидко мінливої кон'юнктури ринків з метою прийняття оптимальних 
управлінських рішень; набуття практики економічного мислення і орієнтації у світі 
ринкових відносин. 

Дисципліна «Бізнес-економікс» в структурно-логічній схемі базується на набутих 
знаннях з наступних ОК: «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», 
«Публічне адміністрування», «Міжнародні та національні професійні стандарти у сфері 
адміністративного управління», вона інтегрується з вивченням дисципліни «Ділове 
адміністрування». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та 
викладацькій діяльності знання щодо закономірностей, механізмів та рушіїв 
міжнародних бізнес процесів, застосовувати кількісні методи досліджень економічних 
явищ, розуміти та інтерпретувати отримані кількісні оцінки. 

Програмні результати навчання: 
знати: макро та мікроекономічні засади сучасних бізнес процесів, розуміння  їхнього 
ризикового довкілля, теорію корпоративного управління та його системні методи , 
міжнародні фінанси і інститути міжнародного бізнесу та особливості розвитку 
міжнародних економічних відносин доби глобалізації; 
вміти: діалектично поєднувати при проведенні досліджень інституційних, 
управлінських, фінансових проблем економікс міжнародного бізнесу теоретичні та 
прикладні аспекти; аналізувати, систематизувати та узагальнювати результати 
досліджень сучасних бізнес-процесів, використовувати отримані знання у подальшій 
науково-педагогічній та бізнесовій діяльності; володіти навичками викладання в вищій 
школі; 
володіти: економічною термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та 
макроекономіки; демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, 
особливостей функціонування економічних систем; пояснювати моделі соціально- 
економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на 
основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; усвідомлювати 
основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної 
структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави; вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-
економічних і трудових відносин; застосовувати теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно  інтерпретувати отримані результати; ідентифікувати 
джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально- 
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію.  

Зміст навчальної дисципліни: Сучасна концептуалізація економічних засад 
міжнародного бізнесу Економічні засади міжнародних бізнес стратегій.  Економічні 



засади інституційних пасток у царині міжнародного бізнесу. Теорія контрактів та 
конфлікт бізнес інтересів. Концепція управління міжнародними ланцюгами постачань 
Концепція сталості міжнародного бізнесу. Глобальна система менеджменту якості. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 
 
 


