
 

 

 



2 

 

  

Робоча програма «Міжнародний бізнес та міжнародне право» для студентів 
(назва навчальної дисципліни)     

Спеціальності 051 «Економіка».  

 

 

Розробник: Клювак О. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри безпеки 

інформації та бізнес-комунікацій Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

 

 

 
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри безпеки інформації та бізнес-комунікацій 

Протокол від “30” серпня 2022 року № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Клювак О. В., 2022 

© Львівський національний університет імені Івана Франка 



3 

 

  

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітній 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

здобуття  

освіти 

заочна форма 

здобуття  

освіти 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 
05 Соціальні та поведінкові 

науки  
шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 
 

Модулів –  

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

Рік підготовки 
Змістових модулів –  2 4-й 4-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

_______________________                                           
(назва) 

Семестр 

7-й 7-й 

Загальна кількість  годин 

–  180 

Спеціальність: 

 
Міжнародна економіка та 

міжнародні бізнес-комунікації  
(шифр і назва) 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми здобуття  

освіти : 

аудиторних – 4 год. 

самостійної роботи 

студента – 116 

32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 
32 год. 8 год. 

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
116 год. 164 год. 

Індивідуальні завдання:  
год. 

Вид контролю:  
 (екзамен/залік) 

екзамен екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми здобуття  освіти – 

для заочної форми здобуття  освіти –   
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця в галузі міжнародних 

економічних відносин та включає коло питань, що пов’язані з функціонуванням 

міжнародного бізнесу та системи міжнародного права. 

Дисципліна «Міжнародний бізнес та міжнародне право» є обов’язковою  зі 

спеціальності 051 «Економіка» для освітньої-програми програми підготовки 

бакалавра «Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації», яка 

викладається у 7 семестрі в обсязі 6 кредитів для денної та заочної форми 

навчання (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів 

глобального мислення на підґрунті здобуття комплексних знань в галузі теорії та 

практики міжнародного бізнесу та міжнародного права, набуття навичок 

практичного застосування принципів і методів управління бізнесом в 

міжнародному ринковому середовищі та здійснення аналізу особливостей його 

функціонування і тенденції розвитку. 

Цілі вивчення курсу «Міжнародний бізнес та міжнародне право»: 

– формування комплексної системи знань про міжнародний бізнес з 

урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм; 

– формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку 

міжнародно-правового регулювання економічних правовідносин; 

– набуття студентами вмінь та навичок аналізу особливостей 

міжнародного бізнес-середовища на сучасному етапі розвитку світової економіки, 

впливу міжнародної економічної інтеграції на розвиток міжнародного бізнесу та 

ролі міжнародних економічних організацій у багатосторонньому співробітництві і 

регулюванні міжнародного бізнесу; 

– формування здатності у студентів до ефективного управління 

міжнародною підприємницькою діяльністю. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– зміст основних понять та категорій міжнародного бізнесу та 

міжнародного права;  

– закономірності формування напрямків та форм міжнародного бізнесу, 

його видів та впливу на розвиток національних економік країн світу; 

– сутність, структуру, фактори середовища міжнародного бізнесу; 

– правові та політичні аспекти міжнародного бізнесу; 

– базові правові основи європейської економічної інтеграції та 

особливості європейського бізнес середовище; 

– організаційно-правові форми міжнародного бізнесу в сучасних умовах 

глобалізації; 

– особливості та форми виробничої кооперації у міжнародному бізнесі; 

– крос-культурні аспекти підвищення ефективності міжнародного 

бізнесу; 
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– сутність та особливості стратегічного менеджменту, фінансового 

менеджменту та інформаційного менеджменту в міжнародному бізнесі; 

– концепцію «4р» в міжнародному маркетингу та особливості 

міжнародного комплексу маркетингу; 

– сутність та сфери соціальної відповідальності міжнародного бізнесу. 

вміти: 

– здійснювати  аналіз середовища та розробляти стратегії міжнародного 

бізнесу; 

– аналізувати вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток 

міжнародного бізнесу та роль міжнародних економічних організацій у 

багатосторонньому співробітництві і регулюванні міжнародного бізнесу; 

– вести переговори з іноземними суб’єктами підприємницької 

діяльності у різних країнах; 

– обґрунтовувати напрямки співпраці суб’єктів міжнародної 

підприємницької діяльності. 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні фінансові ринки ї» 

складається з двох змістових модулів: 

1. Теоретичні засади функціонування міжнародного бізнесу та міжнародне 

бізнес-середовище. 

2. Управління міжнародним бізнесом 

 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗНК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗНК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗНК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗНК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗНК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗНК10. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗНК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗНК12. Навички міжособистісної взаємодії.  

ЗНК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Програмні результати навчання (ПРН): 

Знання: 

РН3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати 

базові концепції мікро- та макроекономіки. 

РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування 

економічних систем. 

Уміння: 

РН5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та 

органами державної влади).  
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РН6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності.  

РН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів 

розвитку економічної науки. 

РН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні 

показники які характеризують результативність їх діяльності.  

РН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин.  

РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

Комунікація: 

РН15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні. 

РН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі 

із новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

Автономність і відповідальність 

РН9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної 

економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави. 

РН 18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

РН 24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА МІЖНАРОДНЕ 

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ 

Тема 1. Концептуальні засади та основні риси міжнародного бізнесу та 

міжнародного права  

Ґенеза та суть міжнародного бізнесу та міжнародного права. Зародження, 

розвиток і характерні риси сучасного міжнародного бізнесу та міжнародного 

права. Мотивація міжнародного бізнесу. Теорії міжнародного бізнесу та їх 

еволюція. Види міжнародного бізнесу (МБ). Суб’єкти міжнародного бізнесу. 

Періодизація історичного розвитку міжнародного бізнесу. Основні риси 

сучасного міжнародного бізнесу. Поняття та система міжнародного економічного 

права як складника міжнародного права (МП). 

Тема 2. Середовище міжнародного бізнесу. Світові центри ділової 

активності. 

Сутність середовища міжнародного бізнесу. Види середовища 

міжнародного бізнесу. Фактори зовнішнього економічного середовища (ЕС) 
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міжнародного бізнесу. Макросередовище міжнародного бізнесу і його фактори. 

Дослідження потреб споживачів та коливання попиту на експортну продукцію. 

Мікросередовище міжнародного бізнесу і його фактори. Інструменти аналізу 

міжнародного середовища. PEST-аналіз і CLCP-аналіз. Світові центри ділової 

активності. Ринки країн американського континенту. Ринки країн Європи. Ринки 

Азії, Австралії і Нової Зеландії. Ринки Африки і Близького Сходу. 

Тема 3. Правові та політичні аспекти міжнародного бізнесу  

Суть, структура та інструменти регулювання механізму міжнародного 

бізнесу та міжнародного права. Правове середовище. Детермінанти політичного 

середовища міжнародного бізнесу. Закони, які безпосередньо регулюють 

міжнародні ділові операції. Закони, що стосуються власності. Політичне 

середовище міжнародного бізнесу. 

Тема 4. Базові правові основи європейської економічної інтеграції. 

Європейське бізнес середовище. 

Сутність поняття та передумови євроінтеграції. Базові правові основи 

євроінтеграції. Мета, етапи, ступінь, характер, принципи, темпи та елементи 

механізму реалізації євроінтеграції. Особливості та структура спільного доробку 

ЄС. Сутність основних розділів  «acquis communautaire». Торгівля і питання, 

пов’язані з торгівлею: технічні бар’єри у торгівлі; митні питання та сприяння 

торгівлі; заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та 

електронна торгівля; інтелектуальна власність; конкуренція; питання, пов’язані з 

торгівлею енергоносіями. Економічне та галузеве співробітництво: 

оподаткування; інформаційне суспільство; Фінансове співробітництво та 

положення щодо боротьби із шахрайством. Етапи розвитку МЕІ та їх вплив на 

міжнародний бізнес. Вплив сучасних інтеграційних угруповань країн на 

міжнародний бізнес. Європейський союз та Європейська асоціація вільної 

торгівлі. Регулювання основних аспектів функціонування бізнесу в країнах ЄС. 

Основи корпоративного права ЄС. Діяльність міжнародних компаній у країнах 

ЄС. 

 Тема 5. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу 

Організаційні форми міжнародного бізнесу в сучасних умовах глобалізації. 

Компанія як головний суб’єкт міжнародного бізнесу. Системи організаційно-

правових форм бізнесу в Україні та за кордоном. Глобальні організаційні 

структури. Транснаціональні корпорації та їхня роль у системі міжнародних 

економічних відносин Організаційно-правові форми ТНК.  Міжнародно-правове 

регулювання діяльності транснаціональних корпорацій. Організація діяльності 

материнських компаній ТНК. Вплив мікро- та макросередовища міжнародного 

бізнесу на організаційно-правові форми ТНК. Вплив національних культур на 

організаційно-правові форми ТНК. Природа спільного підприємства. Процес 

створення спільного підприємства. Специфіка розвитку спільних підприємств в 

Україні 

Тема 6. Виробнича кооперація у міжнародному бізнесі 

Міжнародний бізнес та міжнародне виробництво. Міжнародний поділ праці 

та кооперація. Виробнича кооперація у міжнародному бізнесі. Форми виробничої 

кооперації. Особливості виробничої кооперації. Стратегічні альянси. Злиття та 
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поглинання у міжнародному бізнесі. Спільне підприємництво. Стратегії 

виробництва у міжнародному бізнесі. Аутсорсинг міжнародних компаній.   

Тема 7. Крос-культурні аспекти міжнародного бізнесу  

Роль культури у веденні міжнародного бізнесу. Елементи культури Моделі 

крос-культурної поведінки в бізнесі 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ 

БІЗНЕСОМ 

Тема 8. Менеджмент у системі сучасного міжнародного бізнесу. 

Міжнародний стратегічний менеджмент.  

Види сучасного міжнародного менеджменту та його стратегії у бізнесі. 

Системний підхід у міжнародному менеджменті та цільова орієнтація фірми. 

Інституційне забезпечення міжнародного менеджменту. Організація розробки та 

виконання бізнес-планів розвитку міжнародного бізнесу підприємства. Принципи 

і мотиви розробки міжнародних стратегій корпорацією.. Типізація стратегій 

міжнародної корпорації.. Стратегії злиттів та поглинань в транснаціональному 

бізнесі. Глобальні стратегії ТНК 

Тема 9. Міжнародний фінансовий менеджмент.  

Сутність міжнародного фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент 

ТНК. Короткострокове та довгострокове фінансування міжнародної компанії 

Тема 10. Інформаційний менеджмент в міжнародному бізнесі. 

Інформаційні технології у міжнародному бізнесі. 

Поняття міжнародної інформації. Інформаційні технології як чинник 

конкурентоспроможності у міжнародному бізнесі. Інформаційні технології і 

модифікація міжнародного бізнесу. Інформаційні технології організації бізнесу. 

Основні поняття, що стосуються інформаційного забезпечення менеджменту ЗЕД. 

Типові інформаційні потреби менеджера зовнішньоекономічної діяльності 

відповідно до його основної функції та джерела отримання інформації 

Інформаційні технології у роботі закордонних фінансових установ.  

Франчайзингові технології в інформаційній економіці. Використання технологій 

індустрії 4.0 в міжнародному бізнесі. 

Тема 11. Маркетинг у системі міжнародного бізнесу 

Поняття маркетингу та його значення в міжнародному 

бізнесі. Середовище міжнародного маркетингу. Трансформація змісту 

міжнародного маркетингу. Концепція «4р» в міжнародному маркетингу. 

Міжнародний комплекс маркетингу: товарна політика. Міжнародний комплекс 

маркетингу: цінова політика. Міжнародний комплекс маркетингу: політика 

розподілу товару. Міжнародний комплекс маркетингу: комунікаційна політика  

Тема 12. Організація зовнішньоекономічних операцій  

Зовнішньоекономічні угоди: суть, класифікація. Зовнішньоторговельний 

договір купівлі-продажу товарів: суть, особливості. Вимоги до 

зовнішньоторговельного договору купівлі-продажу товарів та його структура 

Тема 13. Проведення ділових переговорів з іноземними партнерами  

Сутність, типи, прийоми ділових переговорів та підготовка до їх 

проведення. Способи ведення міжнародних переговорів. Особливості 
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переговорного процесу в міжнародних відносинах. Загальні правила ведення 

ділових переговорів. Традиції, правила та звичаї ділового спілкування при 

проведенні ділових переговорів із закордонними партнерами. Дотримання вимог 

офіційного протоколу при проведенні ділових переговорів та зустрічей 

Тема 14. Етика та соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі  

Поняття етики і соціальної відповідальності бізнесу. Етичні аспекти 

поведінки компанії у крос-культурному та міжнародному контексті. Сфери 

соціальної відповідальності бізнесу 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ ТА 

МІЖАНРОДНЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ 

Тема 1. Концептуальні 

засади та основні риси 

міжнародного бізнесу та 

міжнародного права 

12 2                  2 - - 8 13 1 - - - 12 

Тема 2. Середовище 

міжнародного бізнесу. 

Світові центри ділової 

активності. 

18 4 4 - - 10 15 - 1 - - 14 

Тема 3. Правові та 

політичні аспекти 

міжнародного бізнесу 

12 2 2 - - 8 15 1 - - - 14 

Тема 4. Базові правові 

основи європейської 

економічної інтеграції. 

Європейське бізнес 

середовище. 

14 4 4 - - 10 16 1 1 - - 14 

Тема 5. Організаційно-

правові форми 

міжнародного бізнесу 20 2 2 - - 12 17 1  - - 16 

Тема 6. Виробнича 

кооперація у 

міжнародному бізнесі 14 2 2 - - 10 15 - 1 - - 14 

Тема 7. Крос-культурні 

аспекти міжнародного 

бізнесу 14 2 2 - - 10 13 - 1 - - 12 

Разом за змістовим 

модулем 1 
104 18 18 - - 68 104 4 4 - - 96 

Змістовий модуль 2. УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ 

Тема 8. Менеджмент у 

системі сучасного 

міжнародного бізнесу. 

Міжнародний 

стратегічний менеджмент. 

12 2 2 - - 8 11 1 - - - 10 

Тема 9. Міжнародний 

фінансовий менеджмент. 
12 2 2 - - 8 11 1 - - - 10 

Тема 10. Інформаційний 

менеджмент в 

міжнародному бізнесі. 

12 2 2 - - 8 12 1 1 

- - 
10 
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Інформаційні технології у 

міжнародному бізнесі. 

Тема 11. Маркетинг у 

системі міжнародного 

бізнесу 

10 2 2 - - 6 11 - 1 - - 10 

Тема 12. Організація 

зовнішньоекономічних 

операцій 

10 2 2 - - 6 11 1 - 

- - 
10 

Тема 13. Проведення 

ділових переговорів з 

іноземними партнерами 

10 2 2 - - 6 11 - 1 

- - 
10 

Тема 14. Етика та 

соціальна 

відповідальність в 

міжнародному бізнесі 

10 2 2 - - 6 9 - 1 

- - 

8 

Разом 

 за змістовим модулем 2 
76 

14 14 - - 48 76 4 4 - - 68 

Усього годин  180 32 32 - - 116 180 8 8 - - 164 

 

4. Теми семінарських/практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Тема 1. Концептуальні засади та основні риси міжнародного бізнесу та 

міжнародного права 
2 

2 Тема 2. Середовище міжнародного бізнесу. Світові центри ділової активності. 4 

3 Тема 3. Правові та політичні аспекти міжнародного бізнесу 2 

4 Тема 4. Базові правові основи європейської економічної інтеграції. 

Європейське бізнес середовище. 
4 

5 Тема 5. Організаційно-правові форми міжнародного бізнесу 2 

6 Тема 6. Виробнича кооперація у міжнародному бізнесі 2 

7 Тема 7. Крос-культурні аспекти міжнародного бізнесу 2 

8 Тема 8. Менеджмент у системі сучасного міжнародного бізнесу. Міжнародний 

стратегічний менеджмент. 
2 

9 Тема 9. Міжнародний фінансовий менеджмент. 2 

10 Тема 10. Інформаційний менеджмент в міжнародному бізнесі. Інформаційні 

технології у міжнародному бізнесі.. 
2 

11. Тема 11. Маркетинг у системі міжнародного бізнесу 2 

12. Тема 12. Організація зовнішньоекономічних операцій 2 

13 Тема 13. Проведення ділових переговорів з іноземними партнерами 2 

14. Тема 14. Етика та соціальна відповідальність в міжнародному бізнесі 2 

 

5. Індивідуальні завдання 
Індивідуальне завдання полягає у проведенні дослідження макросередовища 

функціонування підприємства зовнішньоекономічної діяльності методом PEST-аналізу. За 

результатами дослідження необхідно зробити висновки щодо рівня готовності підприємства 

реагувати на поточні й прогнозовані фактори зовнішнього середовища. 

6. Методи навчання 

 
Результати навчання Методи навчання і 

викладання 

Методи оцінювання 

досягнення результатів 

навчання 

РНД 1. Здобувач повинен оволодіти 

теорією і розуміти принципи 

функціонування міжнародного 

Презентація, лекція, 

дискусія, науково-

пошукові роботи. 

– стандартизовані тести; 

– наскрізні проекти; 

командні проекти; 
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бізнесу та системи міжнародного 

права.  

РНД 2. Здобувач повинен вміти 

застосовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та 

прийняття управлінських рішень 

підприємствами у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності. 

РНД 3. Здобувач повинен вміти 

проводити аналіз середовища,  

особливостей функціонування та 

розвитку міжнародного бізнесу. 

РНД 4. Здобувач повинен вміти 

аналізувати процеси державного та 

ринкового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

підприємств. 

РНД 5. Застосовувати набуті 

теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань, пов’язаних із 

управлінням міжнародним 

бізнесом, та змістовно 

інтерпретувати отримані результати 

РНД 5. Здобувач повинен вміти 

використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують 

міжнародну економічну діяльність. 

РНД 6. Здобувач повинен вміти 

використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології для 

вирішення завдань ефективності 

міжнародного бізнесу. 

РНД 7. Здобувач повинен 

демонструвати базові навички 

креативного та критичного 

мислення у дослідженнях, 

пов’язаних із сучасними 

тенденціями розвитку міжнародної 

діяльності підприємств та 

міжнародного права. 

 – аналітичні звіти, 

реферати, есе; 

– розрахункові та 

розрахунково-графічні роботи; 

презентації результатів 

виконаних завдань та 

досліджень; студентські 

презентації та виступи на 

наукових заходах; розрахункові 

роботи; 

– інші види 

індивідуальних та групових 

завдань. 
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7. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумков

ий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

 

50 балів 100 Т1 Т2 Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 

3 10 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 

21-50 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

F 

0-20 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

* кількість  балів  для  оцінок  «незадовільно»  (FX  i  F)  визначається  Вченими  радами  

факультетів  (педагогічною  радою  коледжу). 

 

8. Рекомендована література 

Основна література 

1. Войціховський А. В. Міжнародне право : підручник / А. В. Войціховський ; МВС 

України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 544 с 

2. Дахно І.I. Міжнародне економічне право. — 3-тє вид., перероб. і доповн. 

Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 304 с. 

3. Лазарєва О.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-

во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 188 с 

4. Лазарєва О.В. Міжнародний бізнес як основа міжнародного менеджменту / 

Конспект лекцій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/329/2.pdf 

5. Михайленко О.Г., Красніков Д.А. Посібник до вивчення дисципліни 

«Міжнародний бізнес». – Дн-ск: Видавництво «КИТ», 2014. – 128 с. 

6. Міжнародний бізнес: навч. посібник. / під заг. ред. Т. В. Орєхової. – Вінниця: 

ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 425 c. 
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7. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. – К. 

: НУБіП України, 2016. – 236 с. 

8. Міжнародний бізнес та біржові ринки : конспект лекцій / укладачі: Л. Ю. Сагер, 

Л. О. Сигида. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 110 с. – [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/50235/1/Saher_mizhnarodnyi.pdf 

9. Міжнародний менеджмент: підручник / С. О. Гуткевич, Г. В. Дмитренко, І. Г. 

Оніщенко, Ю. М. Сафонов; за ред.  д. е. н., проф. Гуткевич С. О. – К.: Кафедра. – 2015. – 535 с. 

10. Опришко В. Ф .Міжнародне економічне право і процес : [моногр.] / Віталій 

Федорович Опришко. - К .: Парламентське вид-во, 2 0 14. 518 с 

11. Сазонець О. М. Управління міжнародним бізнесом: навч. посіб.- Рівне: НУВГП, 

2019. – 338 с. 

Допоміжна література 

12. Берницька Д. (2012). Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства 

методом PEST/ STEP аналізу. Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 11. Частина 2. 41-45. 

13. Зінченко О. А., Малишко Ю. Д. (2016). Розвиток методик аналізу 

мікросередовища підприємства на прикладі закладу аптечної галузі. Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. Том 24, випуск 7. 280-286. 

14. Корнієнко, В. О. Україна в Європі і світі : навчальний посібник / В.  О.  

Корнієнко.– Вінниця : ВНТУ, 2017. – 147 с. 

15. Матюшенко І. Ю. Євроінтеграція України у системі міжнародної економічної 

інтеграції: навчальний посібник / І. Ю Матюшенко, С. В. Беренда, В.  В.  Рєзнікова. – Х:ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 496 с. 

16. Небаба Н.О. Економічні альтернативи підприємницької участі у світовому поділі 

праці. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. 2020. № 3. 132-143. 

17. Самсонова Л. В. Види міжнародних контрактних відносин  та їх вплив на 

соціально-економічний розвиток країн. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2018. Випуск 18, частина. 44-49. 

18. Фатенок-Ткачук А. О., Харчук М. А. (2015). Методичні основи аналізу 

зовнішнього середовища підприємств птахівництва. 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/71.pdf 

Законодавчі і нормативно-правові акти: 

19. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». (Відомості Верховної Ради 

УРСР (ВВР), 1991, № 29, ст. 377). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text 

20. Закон України «Про валюту і валютні операції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2018, № 30, ст.239). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19#Text 
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