
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Для спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». 
1. Код: ВВ 2. 
2. Назва: Європейський бізнес. 
3.Тип: Вибіркова. 
4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  5. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:  3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Жемба А.Й. кандидат 
економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин. 
9. Результати навчання: 
Набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань і навичок щодо економічної 
діяльності у сфері європейського бізнесу; розуміння особливостей організації та інструментів 
регулювання торгівлі та бізнесу в країнах Європи; вивчення та  осмислення економічного 
потенціалу країн ЄС та України з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних умов організації 
спільних з іноземним капіталом підприємств, транснаціональних корпорацій. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 
контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародна торгівля», 
«Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні фінанси», «Митна справа», та дисципліни, 
що безпосередньо формують компетенції фахівця відповідного напряму підготовки.  
12. Зміст курсу: 
Європейська торгівельна політика і комерційна дипломатія. Обґрунтування та оцінка 
ефективності заходів інструментів торгової політики на європейських ринках товарів, послуг та 
прав інтелектуальної власності. Роль міжнародних торгівельних угод і організацій в розбудові 
європейського бізнесу. Методи просування торговельно-економічних інтересів національного 
бізнесу в Європі. Процедурні аспекти застосування спеціальних, антидемпінгових і 
компенсаційних заходів в європейському бізнесі. Правила та процедури врегулювання 
торговельно-економічних суперечок при веденні європейського бізнесу  
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1.  Международный  бизнес.  Теория  и  практика:  учебник  /  под ред.  А.И.  Погорлецкого,  
С.Ф.  Сутырина.  –  М.:  Издательство  Юрайт, 2014. – 733 с.   
2.  Довідник з європейської інтеграції / за ред. О.Б. Чернеги. – Львів: «Магнолія 2006». – 2012. – 
383 с.  
3.  Європейський Союз: історія і засади функціонування:  навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. 
Шинкаренко; за ред. Л.В. Губерського. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 759 
с.  
4.  Андросова Т.В. Європейська інтеграція: навч.-метод. посібник / Т.В. Андросова, А.В. Янчев, 
В.О. Козуб. – Х.: ХДУХТ, 2012. – 202 с.  
5. Україна в Європі і світі: Навч. посіб. / Володимир Галик; [відп. за випуск Л.В. Тимошенко]. - 
К.: Знання, 2013. - 364 с.   
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. практичних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-
дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): залік тестовий в кінці 9 семестру.  
Поточний контроль (60 балів): тестування, усне / письмове опитування; 
16. Мова викладання: Українська. 
 

Завідувач кафедри міжнародних  
економічних відносин     О.М. Сазонець, д.е.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     П Е Р Е К Л А Д    А Н Г Л І Й С Ь К О Ю 

                                  DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL SUBJECT 

                                    for specialty 292 "International economic relations"                                                              

1. Code: VV 2. 
2. Title: European business. 
3. Type: selective. 
4. Higher education level:  the 2nd (Master's degree). 
5. Year of study when the discipline is offered: 5. 
6. Semester when the discipline is studied:  9. 
7. Number of established ECTS credits:  3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:  Zhemba A.I., Candidate 
of Economic Sciences, associate professor of the department of international economic relations. 
9. Results of studies: after having studied the discipline the student must:                                                           
−  have acquired, mastered and formed theoretical knowledge and skills relative to economic activities 
in the field of European business;  
–  understand the specificity of organization and measures to be taken for regulating trade and business 
in the European countries; 
–  have a competent knowledge of the economic potential of the EU and Ukraine in order to identify 
objective and subjective conditions for establishing joint ventures with foreign capital, transnational 
corporations. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures.  
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
"International trade", "International economic relations", "International finance", "Customs business", 
and disciplines that directly form the competence of an expert in the appropriate field of training. 
12. Course contents:: European trade policy and commercial diplomacy. Substantiating and assessing 
the effectiveness of measures relative to trade policy instruments in European markets of goods, 
services and intellectual property rights. The role of international trade agreements and organizations 
in the development of European business. Methods of promoting commercial and economic interests 
of national business in Europe. Procedural aspects of applying special, anti-dumping and compensating 
measures in European business. Rules and procedures for settling commercial and economic disputes 
when conducting European business. 
13. Recommended educational editions: 
1.  International business. Theory and practice: textbook: / edit. by A.I. Pogorletskyi, S.F. Sutyrin. – 
M.: Publishing house Yuright, 2014. – 733 p.  
2.  Reference book on the European integration / edit. by O.B Chernega. –  Lviv: "Magnoliia 2006".– 
2012. – 383 p.   
3. The European Union: history and principles of functioning: teaching manual / V.V. Kopiika, T.I. 
Shynkarenko; edit. by L.V, Guberskyi. – The 2nd edition, revised and supplemented. – K.: 
Knowledge, 2012. – 759 p.   
4. Androsova T.V. The European integration: teaching and methodical manual / T.V. Androsova, A.V. 
Yanchev, V.O. Kozub. – Kh.: KhSUKhT, 2012. – 202 p.    
5. Ukraine in Europe and in the world: teaching manual / Volodymyr Galyk: [resp. for the issue L.V. 
Tymoshenko]. –  K.: Knowledge, 2013 . – 364 p.  
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 16 hours, practical classes – 16 hours, independent work –58 hours. Total – 90 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing  
business and role games, case methods, individual and group research tasks, using multimedia 
presentations. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Final control (40 points): test in the form of testing at the end of the 9th semester. 
Current control (60 points): testing, oral/written questioning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the international economic relations department, 
Doctor of Economics, professor                                                  O.M. Sazonets 
 
Переклад виправив та відредагував П.І.Мігірін  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


