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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Європейський бізнес» складена 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Найважливішою  особливістю  європейського  бізнесу  є  його 
економічне,  законодавче  й  політичне  поле  конкуренції,  а  також 
соціокультурний фон, що суттєво відрізняє його від внутрішніх ринків 
країн. Предметом вивчення навчальної дисципліни є  формування 
системи знань про  структуру  та  принципи  функціонування  
європейського бізнесу;  про  систему  регулювання  європейського  
бізнесу  та моделей  його  взаємодії  з  державами  Європи;  вивчення  
особливостей функціонування  європейського  бізнесу  в  різних  
секторах  економіки, що дає змогу досліджувати особливості  
використання  електронної  комерції  в європейському  бізнесі і  набути  
знань  про  професійну  культуру бізнесової діяльності в країнах 
Європи. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Європейський бізнес» є 
складовою частиною циклу професійної підготовки для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 
292 «Міжнародні економічні відносини». Вивчення курсу передбачає 
наявність систематичних та ґрунтовних знань із таких дисциплін – 
«Міжнародна торгівля», «Міжнародні економічні відносини», 
«Міжнародні фінанси», «ТНК» та дисциплін, що безпосередньо 
формують компетенції фахівця відповідної спеціальності, 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури, 
активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та 
виконання поставлених задач.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 
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Анотація 
Європейський бізнес передбачає дослідження конкретних проблем 

міжнародного бізнесу на основі загальнонаукових та емпіричних 
методичних наукових прийомів, що дає 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 європейським капіталом підприємств, багатонаціональних 
корпорацій. Сутністю  європейського  бізнесу  є підприємництво, що 
здійснюється у міжнародній сфері. 

Студенти вчаться обґрунтовувати головні напрями забезпечення 
економічних, політичних, соціальних стосунків України, корпорацій, 
фінансових установ, бізнес-структур до інтеграції в європейську 
економіку, аналізувати інформацію про  передумови інтеграційних 
процесів в Європі, інституційного оформлення економічних відносин 
України та ЄС, механізмів управління сучасною Європою та ін.  

Ключові слова: бізнес, торговельна політика, торговельна угода, 
прибуток, рентабельність, багатонаціональна корпорація.  

 
Аbstract 

European business involves studying specific problems of international 
business on the basis of general scientific and empirical methodological 
scientific techniques, which gives an understanding of the organization's 
specifics and instruments for regulating trade and business in European 
countries; study and comprehension of the economic potential of the EU and 
Ukraine in order to identify objective and subjective conditions for the 
organization of joint enterprises with European capital, multinational 
corporations. The essence of European business is entrepreneurship, which is 
carried out in the international sphere. 

Students learn to substantiate the main directions of ensuring economic, 
political, social relations of Ukraine, corporations, financial institutions, 
business structures before their integration into the European economy, to 
analyze information about the preconditions of integration processes in 
Europe, institutional formulation of economic relations between Ukraine and 
the EU, mechanisms of management of modern Europe and other. 

Key words: business, trade policy, trade agreement, 
profitability, profitability, multinational corporation. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
3 

Галузь знань  
29  «Міжнародні 

відносини» 
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 1-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

1-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи студента – 
5 

Рівень вищої освіти: 
другий 

(магістерський) 
 

16 год. - 
Практичні, 
семінарські 

16 год. - 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

58 год. - 

Індивідуальні 
завдання: 

- 
Вид контролю: 

залік 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 35% до 65%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  

Мета навчальної дисципліни «Європейський бізнес» - надання знань 
про теоретичні і практичні основи  ведення європейського  бізнесу,  
сучасні  норми  та  правила  його  здійснення, вмінь  та  навичок  
орієнтування  у  сучасному  стані  та  тенденціях розвитку 
європейського бізнесу.  

Завдання  дисципліни  –  формування  у  студентів  комплексного  
бачення  про  структуру  та  принципи  функціонування  європейського  
бізнесу;  вивчення  системи  регулювання  європейського  бізнесу  та  
моделей  його  взаємодії  з  державами  Європи;  вивчення  
особливостей функціонування  європейського  бізнесу  в  різних  
секторах  економіки; вивчення  особливостей  використання  
електронної  комерції  в європейському  бізнесі;  надання  знань  про  
професійну  культуру бізнесової діяльності в країнах Європи; надання 
знань у сфері аналізу перспектив та оцінки наслідків ведення 
європейського бізнесу.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні   
знати:  
- основи  корпоративної  культури,  особливості  міжкультурних 

комунікацій,  основні  професійні  назви  і  терміни,  пов'язані  з 
дисципліною;  

- основні  джерела  інформації  про  суб'єктів  та  середовище 
європейського  бізнесу,  суб'єктно-об'єктну  структуру  європейського 
бізнесу, нормативно-правову базу, що регламентує діяльність суб'єктів 
європейського бізнесу;   

- систему  регулювання  європейським  бізнесом,  її  структуру, 
теоретичні аспекти, закономірності і сучасні тенденції її розвитку;  

- параметри  системи  відносин  у  зовнішньому  і  внутрішньому 
середовищі європейського бізнесу, чинники, що визначають розвиток 
європейського бізнесу;  

вміти:  
- вести  конструктивну  дискусію,  аналізувати  інформацію, 

аргументувати свою позицію;   
- здійснювати  пошук  іноземних  джерел  інформації  по  заданій 

проблематиці з використанням ключових професійних назв і термінів 
іноземною мовою;   
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- здійснювати  пошук  інформації  в  різних  джерелах  інформації, 
збирати і обробляти первинну інформацію, необхідну для кількісного 
та якісного аналізу діяльності суб'єктів європейського бізнесу;   

- здійснювати  факторний  аналіз  напрямків  діяльності  суб'єктів 
європейського бізнесу, аналізувати вплив зовнішнього і внутрішнього 
середовища на функціонування суб'єктів європейського бізнесу;  

- систематизувати  отримані  в  результаті  кількісного  та  якісного 
аналізу результати і на їх основі давати прогностичні оцінки;   

- проводити системний аналіз діяльності суб'єктів європейського 
бізнесу.  
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1   
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ 
 Тема 1. Загальна характеристика європейського бізнесу 

 Інтернаціоналізація,  як  основний  напрям  розвитку  сучасного 
підприємництва.  Причини  та  виклики  інтернаціоналізації.  Загальна 
характеристика  теоретичних  основ  міжнародної  підприємницької 
діяльності.  Чинники  зовнішнього  середовища  та  їх  значення  у 
прийнятті  рішень  в  європейському  бізнесі.  Моделі  європейського 
бізнесу.  

Сутність і мотивація європейського бізнесу. Основні суб’єкти 
європейського  бізнесу.  Види  європейського  бізнесу.  Умови  
розвитку та порівняльна характеристика форм європейського бізнесу.  
  

Тема 2. Інституціональне забезпечення європейського бізнесу в 
різних секторах економіки 

 Система  міжнародних  інститутів,  що  формують  міжнародне 
правове  середовище  європейського  бізнесу:  Європейський  Союз  
(ЄС). Законодавство та законодавчі акти країн ЄС. Координація  дій  
країн  Європи  в  різних  секторах  економіки.  

Промислова та  підприємницька політика ЄС. Принципи, форми 
єдиної сільськогосподарської  (аграрної)  політики  ЄС.  Проблеми  
співробітництва країн Європи в енергетиці, транспорті, рибальстві та 
інших сферах  бізнесу.  Особливості  регулювання  та  засади  
європейської конкурентної політики. Система непрямого та прямого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8  

оподаткування в ЄС.   
Інституціональне  забезпечення  науково-технологічної політики. 

Інноваційна політика ЄС на сучасному етапі його розвитку, нові 
пріоритети та загальні аспекти змін в інноваційній сфері.   

Сутність  та  принципи  Спільної  торговельної  політики  ЄС. Етапи  
формування  внутрішнього  ринку  та  розробка  відповідної політики.  
Міжнародна  торговельна  політика ЄС.  
  

Тема 3. Економіко-правові основи ведення 
європейського бізнесу 

 Європейське  право.  Правові  основи  ведення  європейського 
бізнесу.  Регулювання  діяльності  великого  бізнесу  в  ЄС.  Способи  і 
механізми державної підтримки малого та середнього бізнесу в Європі.   

Система  європейських  корпоративних  норм.  Європейська 
компанія,  європейська  приватна  компанія.  Європейська  мережа 
підтримки  підприємництва.  Європейська  мережа  співробітництва 
бізнесу. Конфедерація європейського бізнесу.   
  

Тема 4. Аналіз ринків Європи і стратегії  
проникнення на них 

Аналіз ринків країн Європи та їх оцінка. Вибір способу 
проникнення. Експорт товарів або послуг на зарубіжні ринки. 
Міжнародне ліцензування. Міжнародний франчайзинг. Спеціалізовані 
способи проникнення в європейському бізнесі.  

 
Змістовий модуль 2 

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО БІЗНЕСУ 
Тема 5. Специфіка підприємництва у перспективних секторах 

європейської економіки 
 Специфіка  ведення  європейського  бізнесу  в  промисловості. 

Форми ведення  сільськогосподарського (аграрного) бізнесу в країнах 
Європи. Специфіка європейського бізнесу в сфері торгівлі.  Страховий  
бізнес  в  Європі.  Банківські  ризики.  Європейський ринок страхових 
послуг. Інтернаціоналізація страхового бізнесу.  

  
Тема 6. Електронна комерція в європейському бізнесі 

  Електронна  комерція:  сутність,  переваги  і  недоліки.  Основні 
моделі електронної комерції та особливості їх реалізації.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  

Ініціатива  «Електронна  Європа  –  інформаційне    суспільство для  
всіх».  Використання  електронної  комерції  в  різних  сегментах 
економіки і європейського бізнесу: поточний стан і перспективи.  
  
Тема 7. Особливості систем технічного регулювання та споживчої 

політики країн Європи 
Аналіз європейського досвіду побудови системи технічного 

регулювання та споживчої політики. Технічні бар'єри в веденні 
європейського бізнесу.  Система технічного регулювання в країнах ЄС - 
правила системи, принцип створення єдиного ринку.  

Характеристика міжнародних угод, директив ЄС у галузі технічного 
регулювання. Загальні принципи вільного руху товарів в країнах ЄС. 
Основні засади політики європейських країн щодо подолання 
технічних бар’єрів у бізнесі. Угода про технічні бар’єри в торгівлі СОТ. 

 
Тема 8. Етика і соціальна відповідальність  

європейського бізнесу 
 Поняття  ділової  культури  і  значення  крос-культурних 

відмінностей у європейському бізнесі. Професійна культура бізнесової 
діяльності.  Етика  в  європейському  бізнесі:  рівні  аналізу  для 
підприємницьких рішень. Основні ознаки успішної ділової поведінки.  

Особливості  протоколу  країн  Європи,  яких  дотримуються ділові  
партнери  у  міжнародному  спілкуванні.  Основні  традиції  та 
особливості культури бізнесу країн Європи.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів 

 і тем         

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього
у тому числі 

усього
у тому числі 

л п лабінд ср л п  аб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та регулювання 

європейського бізнесу 
Тема 1. Загальна 
характеристика 
європейського 
бізнесу 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 
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Тема 2. 
Інституціональне 
забезпечення 
європейського 
бізнесу в різних 
секторах економіки 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 3. Економіко-
правові основи 
ведення європей-
ського бізнесу  

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 4. Аналіз 
ринків Європи і 
стратегії 
проникнення на них 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

45 8 8 - - 29 - - - - - - 

      Змістовий модуль 2. Особливості ведення європейського 
бізнесу 

Тема 5. Специфіка 
підприємництва у 
перспективних 
секторах 
європейської 
економіки 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 6. Електронна 
комерція в 
європейському 
бізнесі 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 7. Особливості 
систем технічного 
регулювання та 
споживчої політики 
країн Європи 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 8. Етика і 
соціальна 
відповідальність 
європейського 
бізнесу 

11 2 2 - - 7 - - - - - - 
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Разом за змістовим 
модулем 2 

45 8 8 - - 29 - - - - - - 

Усього годин 90 16 16 - - 58 - - - - - - 

 
5. Практичні заняття 

 
№ 
з/п Назва тем 

Обсяг 
навчальних 

годин 
1 Тема 1. Загальна характеристика 

європейського бізнесу 
2 

2 Тема 2. Інституціональне забезпечення 
європейського бізнесу в різних секторах 
економіки 

2 

3 Тема 3. Економіко-правові основи ведення 
європейського бізнесу  

2 

4 Тема 4. Аналіз ринків Європи і стратегії 
проникнення на них 

2 

5 Тема 5. Специфіка підприємництва у 
перспективних секторах європейської 
економіки 

2 

6 Тема 6. Електронна комерція в європейському 
бізнесі 

2 

7 Тема 7. Особливості систем технічного 
регулювання та споживчої політики країн 
Європи 

2 

8 Тема 8. Етика і соціальна відповідальність 
європейського бізнесу 

2 

Разом 16 
 

 
6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
� підготовка до аудиторних занять – 16 год.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12  

� підготовка до контрольних заходів – 16 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

26 год. 
Усього                                                   58 год. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

 

Модулі, змістові модулі та теми навчальної дисципліни 

Кількість 
годин 
денна 
форма 

Тема 1. Загальна характеристика європейського бізнесу 7 
Тема 2. Інституціональне забезпечення європейського 
бізнесу в різних секторах економіки 

7 

Тема 3. Економіко-правові основи ведення 
європейського бізнесу  

8 

Тема 4. Аналіз ринків Європи і стратегії проникнення 
на них 

7 

Тема 5. Специфіка підприємництва у перспективних 
секторах європейської економіки 

8 

Тема 6. Електронна комерція в європейському бізнесі 7 
Тема 7. Особливості систем технічного регулювання та 
споживчої політики країн Європи 

7 

Тема 8. Етика і соціальна відповідальність 
європейського бізнесу 

7 

Разом 58 
 

 
7. Методи навчання 

 
При викладанні навчальної дисципліни «Європейський бізнес» 

застосовується слайдова презентація (у програмі «Microsoft Power 
Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та графічні 
схеми. 
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На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ; 
� складання есе. 

 
8. Методи контролю  

 
Згідно з навчальним планом дисципліни «Європейський бізнес» 

передбачена форма підсумкового контролю – залік. Оцінювання знань 
здійснюється за 100-бальною шкалою наступним чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 
100 балів, які за згодою студента можуть бути зараховані як остаточний 
результат; 

- студент має право скласти підсумковий контроль у вигляді заліку, де 
може додатково отримати від 0 до 40 балів. У такому випадку до набраних 
під час заліку балів додається 60 балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 
Підсумковий контроль знань відбувається на заліку допомогою 

коп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді залікових 
білетів, які включають 20 тестів (одна правильна відповідь з трьох 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 
контролів є такі: 
– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 
– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 
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– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 
– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 
– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 
на практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях 
та консультаціях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за наступними критеріями. Ситуаційні вправи, конкретні 
ситуації та інші завдання творчого характеру (у % від кількості балів, 
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

12 12 12 14 12 12 12 14 

       
      Т1, Т2... Т8 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання  

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90–100 зараховано 

82–89 
зараховано 

74–81 

64–73 
зараховано 

60–63 

35–59 незараховано з можливістю повторного 
складання 

0–34 незараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Європейський 

бізнес» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по 

всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни.  
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 
 

11. Рекомендована література 
Базова література 

1. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе: Учебное 
пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2002 
2. Андросова Т.В. Європейська інтеграція: навч.-метод. посібник / 
Т.В. Андросова, А.В. Янчев, В.О. Козуб. – Х.: ХДУХТ, 2012. – 202 с.  
3. Гриффин Р., Пастей М.  Международный бизнес. 4-е изд. / Пер. с 
англ. под ред. А. Г. Медведева. —СПб.: Питер, 2006.   
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4. Дэниеле Д.Д., Радеба JIJC. Международный бизнес: внешняя среда 
и деловые операции / Пер. с англ. — М.: Дело, 1998. 
5. Климовец О.В. Международный оффшорный бизнес. — Ростов 
н/Д: Феникс, 2004. 
6. Льюис РД. Деловые культуры в международном бизнесе. — М.: 
Дело, 2001. 
7. Международный  бизнес.  Теория  и  практика:  учебник  /  под ред.  
А.И.  Погорлецкого,  С.Ф.  Сутырина.  –  М.:  Издательство  Юрайт, 
2014. – 733 с.   
8. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г., Данько Ю.І Міжнародний бізнес. 
Навчальний посібник/ Л.І. Михайлова, С. Г.  Турчіна, Ю. І. Данько – 
Суми 2009, 268 с.  
9. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 
2006. – 468 с. 
 

Додаткова література 
1. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції 
світу / О.Г. Білорус // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – № № 7/8. – С. 
3 – 9.  
2. Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку 
держави в умовах глобалізації / Н.В. Бондаренко // Економіка і 
держава. – 2010. – № 5. –  С. 60 – 63. 
3. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя 
/  В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 11. –  С. 87 – 89. 
4. Булана  О. Державна підтримка  підприємств реального сектора 
економіки  в Україні  в умовах  її інтеграції  у СОТ  і  ЄС / О. Булана // 
Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 68 – 78. 
5. Гайдук В.А. Вплив економічної глобалізації на модифікацію 
чинників конкурентоспроможності національної економіки / В.А. 
Гайдук // Економіка і держава. – 2010. – № 8. –  С. 7 – 9. 
6. Гайдуцький І. Характеристика глобальної діяльності ТНК /  І. 
Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 9. – С. 29 – 32. 
7. Головня О.М. Вплив глобалізаційних процесів на соціально-
економічне зростання України: оцінка загроз і можливостей /  О.М. 
Головня // Економіка і держава. – 2010. – № 6. – С. 6 – 9. 
8. Геєць В. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність / В. 
Геєць // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 4 – 15. 
9. Гончарова О.В. Альянсні форми управління у глобальному середовищі  
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10. Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації  та аналіз рівня відкритості 
України світовому ринку / О.О. Григор // Економіка і держава. – 2010. – 
№ 10. –  С. 104 – 106. 
11. Дергачова В. Глоблізація та інтернаціоналізація світогосподарських 
зв’язків: основні виклики і перспективи розвитку / В. Дергачова // Економіка 
України. – 2010. – № 3. –  С. 91 – 95. 
12. 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.  
13. Запухляк В.З. Інвестиційна складова економічного розвитку країн в 
умовах глобалізації / В.З. Запухляк // Інвестиції: практика та досвід. – 
2011. –  № 19. –  С. 13 – 15. 
14. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних 
досліджень: монографія / Т.В. Кальченко. – К.: КНЕУ, 2006. – 248 с. 
15. Бак Г.О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому 
створенні інновацій / Г.О. Бак // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. –         
№ 3/4. –  С. 16 – 19. 
16. Україна в Європі і світі: Навч. посіб. / Володимир Галик; [відп. 
за випуск Л.В. Тимошенко]. - К.: Знання, 2013. - 364 с.   
17. Фролова Т.О. Інвестиційний фактор глобального лідерства / Т.О. Фролова 
// Інвестиції: критика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 8 – 13. 
18. Яценко О.М. Методологічні засади глобалізації, її фактори і 
детермінанти / О.М. Яценко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. –  С. 144 
– 152. 

 
12. Інформаційні ресурси 

1. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 
режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

2. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] – 
[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 

3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони 
[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу] : 
//http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/ document?id=56219 

4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) [Electronic 
recourse] – [Access point] : http://www.ifad.org/ 

5. International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] - 
[Access point] : http://www.ilo.org/global/lang–-en/index.htm 
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6. International Monetary Fund  – IMF DataMapper [Eлектронний 
ресурс] – [Pежим доступу] : 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

7. World Bank Group – Data & Research [Electronic recourse] – 
[Access 
point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuP
K:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

8. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] – [Access 
point] : http://www.wcoomd.org/en.aspx 

9. World Trade Organization [Electronic recourse] – [Access point] : 
http://www.wto.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


