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Силабус навчальної дисципліни 

«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БІЗНЕС» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 
Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/години 
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Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Ділові операції господарської діяльності, уніфіковані інструменти 

управління конкурентною поведінкою та тенденції розвитку 

компаній основних галузей бізнесу країн – членів Європейського 

Союзу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Опанування студентами та фахівцями практиками величезного 

досвіду господарської діяльності компаній країн-членів ЄС та його 

ефективного використання в практиці управління українськими 

підприємствами 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Досліджувати та ідентифікувати характер та динаміку фінансово- 

господарської діяльності європейських компаній; визначати зміст, 

структуру, характер та етапи реалізації спільних українсько- 

європейських ділових проектів; визначати організаційну структуру 

та інвестиційні механізми розвитку компаній на європейських 

секторальних ринках; давати оцінку ефективності управлінських 

рішень в процесі дифузії корпоративних культур; розраховувати та 

аналізувати індекс європейської конкурентоспроможності 

відповідних регіонів та галузей економіки ЄС; аналізувати стан 

справ у певній галузі економіки ЄС і виявити компанії-лідери; 

виявляти напрями посилення конкурентної позицій конкретної 

компанії на Європейському ринку; виявляти регулятивні 

пріоритети у формуванні системної підтримки малого і середнього 
бізнесу в ЄС. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Аналіз факторів та індикаторів розвитку європейських компаній та 

європейських відділень ТНК; аналіз та оцінка позицій європейських 

компаній та транснаціональних європейських корпорацій на 

глобальних ринках; виявлення та оцінка специфіки ділових моделей 

компаній різних галузей бізнесу в Євросоюзі; формування, розробка 

та запровадження стратегій розвитку транснаціональних 

корпорацій та європейських компаній в межах європейського 

економічного простору; оптимізація моделей науково-технічного 

співробітництва транснаціональних європейських корпорацій та 

європейських компаній із структурами ЄС та партнерами різних 

галузей бізнесу; організація оперативного управління та 

регулювання підприємством на мікрорівні європейського бізнесу; 



 контроль параметрів міжнародної конкурентоспроможності 

продукції (послуг) європейських підприємств; виявлення 

регулятивних пріоритетів у формуванні системної підтримки 
малого і середнього бізнесу в ЄС. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Загальна характеристика європейського бізнесу. Аграрний бізнес та 

харчова індустрія. Фармацевтична промисловість. Енергетичний 

сектор. Металургійний бізнес. Автомобільний бізнес. Авіабудівна 

галузь. Оборонна індустрія. Транспорт. Туризм. Фінансові послуги 

Ділові послуги. Розвиток європейського бізнесу в умовах 

глобалізації та поглиблення регіональної інтеграції. 

Види занять: лекції, практичні заняття. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 

технологій дистанційного навчання 

Пререквізити Базові знання з міжнародної економіки. 

Пореквізити Міжнародний бізнес. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу: підручник/ МОН України, 

Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: 

Київський ун-т, 2018. – 687 с. 
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Міщенка. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 472 с. 

Бурда Майкл, Виплош Чарлз. Макроекономіка. Європейський 

контекст: пер. з англ. – Київ: Основи, 1998. – 684 с 

Рогач Олександр Теорії міжнародного бізнесу: підручник/ МОН 

України, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: 

Київський ун-т, 2018. – 687 с. 

Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. Облік зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: підручник/ МОН МС України, Київський 

національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ: ДКС центр, 

2013. – 348 с. 

Вергун В.А., Ступницький О.І. Контролінг у системі міжнародного 

бізнесу: навчальний посібник/ МОН України, Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ 

"Київський університет", 2011. – 319 с. 

Побоченко Л.М. Бізнес міжнародних економічних організацій: 

конспект лекцій/ МОН; Національний авіаційний університет. – 

Київ: НАУ-друк, 2010. – 80 с. 

Березовенко С.М. Кон'юнктура світових товарних ринків: 

підручник/ МОН. – Київ: Київський університет, 2008. – 272 с. 

Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: навчальний 

посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: КНЕУ, 2001. – 340 с. 

Алієва-Барановська В.М., Дахно І.І. Глобальний бізнес: навчальний 

посібник-довідник. – Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 560 с. 

Шпак В.І., Ромеро А.К. Міжнародна торгівля: практикум. – Київ: 

МАУП, 2004. – 384 с. 
Побоченко Леся Миколаївна 

http://iiot.nau.edu.ua/index.php/kontakti/dystantsiine-navchannia/sait-dystantsiinoho-navchannia


 Бізнес міжнародних економічних організацій: конспект лекцій/ 

МОН; Національний авіаційний університет. – Київ: НАУ-друк, 
2010. – 80 с. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік, питання і завдання до диференційованого 
заліку 

Кафедра Міжнародна економіка 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: 

к.е.н.  

Профайл 

викладача: 
http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomiki-

povitryanogo-transportu/sklad-kafedri/2-

uncategorised/325-andrienko-mariya-mikhajlivna  

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. 

Київ, пр. Космонавта Комарова 1, 
корпус 2, каб.403-а 

Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
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