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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр 

Освітня 

програма 

 «Міжнародний бізнес» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Рік навчання, 

семестр 

4 рік навчання, семестр 1  

Кількість 

кредитів 

3 

Лекції: 16 год. 

Практичні 

заняття: 

14 год. 

Самостійна 

робота: 

     60 год. 

Курсова робота: ні 

Форма навчання денна/заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

екзамен 

Мова 

викладання 

українська 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 

Лектор 

 

Жемба Алла Йосипівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки підприємства і 

міжнародного бізнесу.  

Вікіситет https://cutt.ly/tld604N 

ORCID http://orcid.org/0000-0003-0268-3258 

Як 

комунікувати 

e-mail: a.i.zhemba@nuwm.edu.ua  

Кафедри економіки підприємництва та 

міжнародного бізнесу kaf-ep@nuwm.edu.ua 

Навчальна платформа НУВГП 

https://exam.nuwm.edu.ua/  

Консультації (дистанційно) на платформі Google 

Meet: https://meet.google.com/meet  

Електроний журнал: http://desk.nuwm.edu.ua/ 

Розклад занять: https://desk.nuwm.edu.ua/cgi-

bin/timetable.cgi  

Актуальні оголошення на платформі MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Мета дисципліни – формування необхідної 

професійної компетенції в сфері міжнародних 

економічних відносин щодо теоретичних і практичних 

основ управління європейським  бізнесом,  опанування 

сучасними  нормами  та  правилами його здійснення.  

Цілями (завданнями) навчальної дисципліни є:  

-сформувати  у  студентів  комплексне бачення  про  

структуру  та  принципи  функціонування  

європейського бізнесу;  

- вивчити  систему  регулювання  європейського  

бізнесу  та моделей  його  взаємодії  з  державами  

Європи;   

-ознайомитись з  особливостями функціонування  

європейського  бізнесу  в  різних  секторах  економіки;  

-отримати  знання  про  професійну  культуру 

бізнесової діяльності в країнах Європи;  

- проаналізувати перспективи та оцінку наслідків 

ведення європейського бізнесу.  

Застосовуються наступні методи навчання під час 

викладання: візуалізація лекційних занять за 

допомогою презентацій, словесного обговорення, 

розв’язання групами та індивідуально ситуаційних 

завданнь; здійснення  розрахункових вправ та 

дослідженнь та інші 

http://desk.nuwm.edu.ua/
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Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course 

Компетентності ЗК.1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ФК1. Здатність виокремлювати характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, 

особливості реалізації економічної політики та 

світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів, у 

тому числі євроатлантичної інтеграції.  

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН7. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

ПРН10. Ідентифіковувати та виокремлювати 

особливості функціонування суб’єктів міжнародних 

відносин та моделей їх економічного розвитку. 

ПРН14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, 

засоби й інструменти реалізації міжнародних валютно-

фінансових та кредитних відносин.  

ПРН22. Застосовувати відповідні методи, правила і 

принципи функціонування міжнародних економічних 

відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. 

ПРН 25. Презентувати результати дослідження на базі 

яких, розробляються рекомендації та заходи з адаптації 

до змін міжнародного середовища. 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Після вивчення дисципліни «Управління 

європейським бізнесом» здобувачі отримують 

компетентності направлені на здобуття таких «м’яких» 

навичок, які проявляються у здатності успішно і 

ефективно взаємодіяти з конкретними людьми або в 

різних групах, досягаючи поставлених цілей, 

знаходячи консенсус про розподіл функцій і ролей у 

спільній діяльності з іншими людьми  

Структура 

навчальної 

дисципліни 

Зазначено нижче в таблиці. 

Методи 

оцінювання та 

Поточний контроль знань студентів з навчальної 

дисципліни проводиться за допомогою комп’ютерного 
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структура оцінки тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем 

включають теоретичні та практичні завдання трьох 

рівнів складності. За роботу на практичних заняттях 

здобувачі отримують бали відповідно шкали 

оцінювання: до 7 балів за одне практичне заняття 

(разом 49 балів), індивідуальне завдання – до 11 балів.  

Загалом за період практичної роботи студент може 

отримати 60 балів поточного рейтингу. Поточний 

модульний контроль складає 40 балів, відповідно 

Модуль 1 – 20 балів, та Модуль 2 – 20 балів.   

Здобувачі ВО мають можливість отримати додаткові 

бали за участь в олімпіадах, конференціях, круглих 

столах та семінарах, також за публікацію статей або 

тез доповідей за відповідною до змісту навчальної 

дисципліни тематикою.  

Посилання на нормативні документи, що 

регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролю знань студентів, можливість їм подання 

апеляції https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-

nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна відноситься до блоку освітніх 

компонентів вільного вибору  

Поєднання 

навчання та 

досліджень 

Під час вивчення дисципліни здобувачі ВО можуть 

проводити дослідження конкретних проблем 

європейського бізнесу, особливостей організації та 

інструментів регулювання торгівлі та бізнесу в країнах 

Європи, з представленням результатів дослідження на 

конференціях, круглих столах та опублікування у 

збірниках наукових праць.  

Інформаційні 

ресурси 

1. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL.: 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Бібліотека ім. В.Г. Короленка. URL.: 

http://korolenko.kharkov.com/ 

3. Електронна бібліотека. URL.: http://lib.meta.ua/ 

4. Нормативно-правова база України URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства 

України www.me.gov.ua 

6. Офіційний сайт Національного банку України 

URL: www.bank.gov.ua 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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7. Офіційний сайт Державної служби статистики 

України URL: www.ukrstat.gov.ua 

8. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ 

України URL: http://sfs.gov.ua/ 

9. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії 

НУВГП URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/ 

10. Електронний каталог Наукової бібліотеки 

НУВГП URL:https://nuwm.edu.ua/MySql/ 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 

перескладання 

Перездача модульних контролів здійснюється згідно 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-

tsentr-nezalezhnohootsiniuvannia-znan/dokumenti. 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядок ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право студента на повторне вивчення 

дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення модульного 

контролю студент позбавляється подальшого права 

здавати матеріал і у нього виникає академічна 

заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, 

студенту знижується оцінка у відповідності до ступеня 

порушення академічної доброчесності.  

Забезпечення дотримання академічної доброчесності 

здобувачами вищої освіти НУВГП відповідно до 

Кодексу честі студентів. Детальна інформація щодо 

запровадження Академічної доброчесності в НУВГП 

розміщено за посиланням: 

http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj  

Вимоги до 

відвідування 

Студенту не дозволяється пропускати заняття без 

поважних причин.  

Студент має право оформити індивідуальний графік 

навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/  

При об’єктивних причинах пропуску занять, 

студенти можуть самостійно вивчити пропущений 

матеріал на платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392 

На платформі MOODLE завантажені конспект 

лекцій та презентації, які студенти можуть переглядати 

в тому числі при об'єктивних причинах пропуску 

занять. 

Неформальна та Здобувачі вищої освіти мають право на 

http://sfs.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3392
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інформальна 

освіта 

перезарахування результатів навчання набутих у 

неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також студенти 

можуть самостійно на платформах Britannica, Coursera, 

edEx та інших опановувати матеріал. При цьому 

важливо, щоб знання та навички, що формуються під 

час проходження певного онлайн-курсу чи його 

частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 

результатами даної дисципліни/освітньої програми та 

перевірялись в підсумковому оцінюванні.  

ДОДАТКОВО 

Правила 

отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово студенти можуть пройти онлайн 

опитування про якість викладання та навчання 

викладачем даного курсу та якість освітнього процесу 

в НУВГП. За результатами анкетування студентів 

викладач повинен покращити якість навчання та 

викладання за даною та іншими дисциплінами, 

доповнити зміст дисципліни. Результати опитування 

студентам надсилають обов’язково. Порядок 

опитування, зміст анкет та результати анкетування 

здобувачів минулих років та семестрів завантажені на 

сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 

оновлюється щорічно, враховуючи зміни кількості 

аудиторних занять, наукових досягнень, попереднього 

досвіду викладання дисципліни.  

Здобувачі вищої освіти можуть долучитись до 

процедури оновлення змісту навчальної дисципліни 

через процедуру анкетування студентів, яке 

проводиться щосеместрово. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju У випадку 

навчання таких категорій здобувачів освітній процес 

даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі потреби здобувача. Викладач та інші 

здобувачі даної освітньої програми максимально 

сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

Практики, До навчальної роботи залучаються представники 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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представники 

бізнесу,  фахівці, 

залучені до 

викладання 

філій кафедри з Рівненської торгово-промислової 

палати та Державного підприємства НВО «Потенціал-

Еко». Здобувачі ВО мають можливість відвідати 

заходи, в тому числі міжнародні онлайн заходи, 

організовані Європейською Мережею Підприємств 

(Enterprise Europe Network)  

Інтернаціоналіза

ція 

Електронні бібліотеки: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki 

Як знайти статтю у Scopus: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/50

6-v-dopomohu-avtoram  

База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/  

Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/  

Можливості доступу до електронних ресурсів та 

сервісів: 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/51

6-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 16 год Прак. 14 год Самостійна 

робота 60 год 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН1 

Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Ідентифіковувати та виокремлювати особливості функціонування суб’єктів 

міжнародних відносин та моделей їх економічного розвитку. Розуміти і 

застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації 

міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин. 

Види навчальної роботи 

студента  (що студенти 

повинні виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, 

підготовка до практичних занять, контролю з 

модулю, виконання управлінських ситуацій, 

участь у наукових дослідженнях, самостійне 

вивчення окремих тем та питань навчальної 

програми тощо.  

Методи та технології 

навчання 

Метод створення ситуації, проблемно-

пошуковий метод, аналіз конкретних 

ситуацій. 

Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, 

інформаційно-комунікаційні системи.  

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН2 

Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування 

міжнародних економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності України. Презентувати результати дослідження на базі яких, 

розробляються рекомендації та заходи з адаптації до змін міжнародного 

http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-v-dopomohu-avtoram
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv
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середовища. 

Види навчальної роботи 

студента 

(що студенти повинні 

виконати) 

Лекції, практичні заняття, консультації, 

підготовка до практичних занять, контролю з 

модулю, виконання управлінських ситуацій, 

самостійне вивчення окремих тем та питань 

навчальної програми тощо.  

Методи та технології 

навчання 

Демонстрація, аналіз конкретних ситуацій, 

пошукова дослідницька робота. 

Засоби навчання Мультимедіа, проекційна апаратура, 

інформаційно-комунікаційні системи.  

Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, 

балів 

60 

Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, 

модуль 1, модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 

 

ЛЕКЦІЙНІ/ПРАКТИЧНІ/СЕМІНАРСЬКІ/ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ 

РОБОТИ 

   

Тема 1. Загальна характеристика європейського бізнесу 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

2год., практ. – 

1 год. 

Література: 4, 8,10,13 

Опис теми Загальна характеристика  теоретичних  основ  міжнародної  

підприємницької діяльності.  Сутність і мотивація 

європейського бізнесу. Основні суб’єкти європейського  

бізнесу.  Види  європейського  бізнесу.  Умови  розвитку та 

порівняльна характеристика форм європейського бізнесу. 

Моделі  європейського бізнесу.  

Тема 2. Інституціональне забезпечення європейського бізнесу в 

різних секторах економіки 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

2год., практ. – 

1 год. 

Література:5,6,7,8,9,10 

Опис теми Система  міжнародних  інститутів,  що  формують  

економічне  середовище  європейського  бізнесу.  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.   

Інституціональне  забезпечення  науково-технологічної 
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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 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

2год., практ. – 

2 год. 

Література: 5,6,7, 8,9,10,11 

Опис теми 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 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

4 год., практ. 

– 2 год. 

Література: 7,8,9,10,12,13 

Опис теми 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. 

 

Тема 5. Специфіка підприємництва у перспективних секторах 

європейської економіки 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

2год., практ. – 

2 год. 

Література: 9, 12,13,15 

Опис теми 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 

Результати Кількість Література: 5,6,8,9,10,12 
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навчання 

РН 1, РН 2 

годин: лекції -

2год., практ. – 

2 год. 

Опис теми Електронна  комерція:  сутність,  переваги  і  недоліки.  

Основні моделі електронної комерції та особливості їх 

реалізації.  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 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

2год., практ. – 

2 год. 

Література: 5, 9,10, 13 

Опис теми 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. 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 

Результати 

навчання 

РН 1, РН 2 

Кількість 

годин: лекції -

2год., практ. – 

2 год. 

Література: 6,7,12,15 

Опис теми 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.  
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