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 1  Коротка анотація дисципліни

 2  Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни 3  

Результати навчання 4  
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Найменування тем

Вид занять / год

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
робота

Структура дисципліни 6  
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Кредити ECTS 5 5



Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік обов’язкових завдань 7  
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Найменування тем

Вид занять / год

Структура дисципліни 6  

Лекції Семінарські 
заняття /
практичні / 
лабораторні

Самостійна 
робота



Вибіркові завдання Кінцеві терміни підготовки

Перелік вибіркових завдань 8  
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Семестр Міжнародна 
дисциплінарна 
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли: 
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

Термін 
викладання

9  Ознаки дисципліни

10  Технічне й програмне забезпечення /обладнання
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 12 Політика дисципліни

11  Система оцінювання та вимоги

Загальна система оціню-
вання дисципліни

Вимоги до письмової 
роботи (за наявності),  
лабораторних/практичних 
занять/семінарських тощо

Умови допуску до підсум-
кового контролю
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 13  Політика щодо пропусків занять

 14  Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну

 15  Політика дотримання академічної доброчесності

 16 Рекомендовані джерела інформації
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 17 Поради з успішного навчання на курсі
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	fill_2: транснаціональний простір
	1:     Європейський транснаціональний простір
	2: 
	1_2:      Кузьменко Ольга Андріївна
	2_2: кандидат економічних наук, доцент
	3: кафедра менеджменту та економіки
	undefined_6:      другий та четвертий понеділок місяця з 16.00 до 17.00
	fill_8:      перша та третя п'ятниця місяця з 16.00 до 17.00
	fill_9: 
	undefined_7:      +38 097 325 07 34
	undefined_8:      olhakuzmenko@ieu.edu.ua
	http_2: business.ieu.edu.ua/ 
	fill_1_2:       Дана навчальна дисципліна спрямована на формування у студентів системи знань стосовно структури, функціонування
	fill_2_2:   та особливостей розвитку європейських транснаціональних корпорацій, їх ролі у розвитку глобальної економіки, особливостей 
	fill_3:   розробки та реалізації міжнародних інвестиційних стратегій, обґрунтування та прийняття міжнародних європейських інвестиційних рішень.
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	fill_9_2:      Метою викладання навчальної дисципліни «Європейський транснаціональний простір» 
	fill_10: є опанування студентами продуктивного глобального мислення та системи знань у галузі світової
	fill_11: та європейської інтеграції, прийняття рішень у сучасному інтегрованому просторі з урахуванням 
	fill_12: аспектів глобальної кооперації та імплементації європейської бізнес-моделі у площину української 
	fill_13: економіки.
	fill_16: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність до адаптації та дії в новійситуації; цінування
	fill_17:  та повага різноманітності та мультикультурності; здатність працювати у міжнародному контексті; датність використовувати та 
	fill_18: дотримуватися національних та міжнародних стандартів, чинних стандартів, чинних правових норм у своїй професійній діяльності;
	fill_19: здатність аналізувати результати діяльності організації, зісталяти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища
	fill_4_3:  один семестр   5 семестр         так                     3 курс               вільного 
	fill_5_3:                                                                                                         вибору
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_9_4: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_24_2:      Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line тестування 
	fill_25: та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування під час
	fill_26:  контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	Text1: Тема1Історичний огляд,правові, інсти-                                  
	fill_2_3: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	Text2: туційні основи європейського простору        2                        1                    4
	Text3: Тема2Законодавчі, нормативно-право-                 
	Text4: ві акти у сфері європейської інтеграції           2                        1                   4
	Text5: Тема 3 Інформаційний та                                                       
	Text6: комунікаційний простір ЄС                              2                       2                   4                                                
	Text7: Тема 4 Європейське транскордонне                            
	Text8: співробітництво                                                 2                       2                   4      
	Text9: Тема 5 Безпека європейського транс-                                                                 
	Text10: національного простору                                   2                        2                   4                                       
	Text11: Тема6Розвиток і функціонування тран-
	Text12: снаціональних корпорацій в ЄС і Україні       4                         2                   4
	Text13: Тема 7 Політика європейської інтегра- 
	Text14: ції України: досягнення, сучасний
	Text15: стан, перспективи                                             2                       2                      4                                          
	Text16: Тема 8 Транснаціоналізація українсь-
	Text17: кої та європейської економіки                          4                       2                      4
	Text18: Тема 9 Особливості економічного ме- 
	Text19: ханізму діяльності європейських ТНК             2                       2                      4
	Text20: Тема 10 Міжнародні фінанси ТНК                   2                       2                      4 
	Text21: Тема 11 Міжнародна інвестиційна дія-                                                          
	Text22: льність в системі європейського ТНП            2                        2                        4   
	Text23: Тема 12 Особливості формування та                                        
	Text29: події, досягнення, проблеми.                   за розкладом
	Text30: 2. Стратегія транснаціонального  
	Text31: виробництва.                                             за розкладом
	Text32: 3. ТНК в економіці країн.                           за розкладом
	Text33: 4.  Досягнення та проблеми політики   
	Text34: конкуренції ЄС.                                          за розкладом
	Text35: 5. Досягнення та проблеми у           
	Text36: зовнішній та безпековій політиці ЄС        за розкладом
	Text37: 6. Стосунки Україна-ЄС: етапи, проб- 
	Text38: леми, досягнення, перспективи.               за розкладом        
	Text39: 7. Розширення європейського транс-
	Text40: національного простору: етапи, 
	Text41: проблеми, досягнення.                            за розкладом
	Text42: 8. Стратегія сталого розвитку в 
	Text43: країнах ЄС і в Україні.                              за розкладом
	Text57: держава — ТНК»                                       за розкладом
	Text58: 2. Європейська ідентичність та проб                           
	Text59: леми кордонів Європи                              за розкладом
	Text60: 3. Досягнення та проблеми ЄС у 
	Text61: сфері розвитку та співробітництва.          за розкладом
	Text62: 4. Досягнення та проблеми в еконо-                                      
	Text63: мічній і монетарній політиці ЄС.               за розкладом
	Text64: 5. Досягнення та проблеми у ство- 
	Text65: ренні Європейського простору                                             
	Text66: свободи, безпеки та правосуддя.             за розкладом
	Text67: 6. Україна під час глобалізації і євро-                                 
	Text68: пеїзації: ризики та можливості.                 за розкладом
	Text69: 7. Умови розширення ЄС та критерії 
	Text70: вступу як інструменти «трансфор- 
	Text71: муючого впливу».                                      за розкладом
	Text72: 8. Стан та перспективи розвитку 
	Text73: сфери охорони здоров’я в ЄС.                 за розкладом
	Text74: 
	Text75: 
	Check Box1: Так
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text81: розуміти принципи,норми права,використовувати у професійній діяльності;знати
	Text82: 1. Етапи європейської інтеграції: 
	Text83: 1. Взаємовідносини «національна 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87:        Оцінка знань та умінь студентів з дисципліни 
	Text88: здійснюється за даними поточного та підсумкового 
	Text89: контролю. Форми оцінювання поточної навчальної діяльності включає контроль 
	Text90: теоретичної та практичної підготовки під час проведення навчальних занять. 
	Text91: Підсумковий контроль проводиться у формі заліку.
	Text92: 
	Text93:       Виконання, оформлення та захист письмових 
	Text94: робіт здійснюється студентом в індивідуальному 
	Text95: порядку відповідно до методичних рекомендацій.
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102:      Рейтинг студента визначається за 100 бальною 
	Text103: шкалою і складається з оцінки поточного контролю 
	Text104:  (60 балів) і підсумкового контролю (40 балів).
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: • курс передбачає роботу в колективі; 
	Text110: • середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 
	Text111: критики; 
	Text112: • усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 
	Text113: термін; 
	Text114: • відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання.
	Text115: • студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 
	Text116: неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право 
	Text117: бути присутнім на занятті; 
	Text118: • за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
	Text119: навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 
	Text120: із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації.
	Text121:      Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 
	Text122: оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за 
	Text123: вид діяльності балів).Перескладання контрольних робіт відбувається із дозволу
	Text124: директорату за наявності поважних причин.
	Text125: 
	Text126: 
	Text127:      Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 
	Text128: доброчесності (Кодекс академічної доброчесності науково-педагогічних, 
	Text129: наукових, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 
	Text130: європейського університету - https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-informatsiia)
	Text131: 
	Text133:      1. Європейський Союз: економіка, політика, право: енцикл. слов. / Київ. нац. 
	Text134: ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. – 368 с.
	Text135: 2. Україна – Європейський Союз: зібр. міжнар. договорів та ін. док. (1991–2009)
	Text136:  / за ред. С. О. Камишева. – К.: Юстініан, 2010. – 608 с.
	Text137: 3. Шкурупій О. В. Транснаціональні корпорації. К.: Центр учбової літератури, 
	Text138: 2014. 240 с. 
	Text139: монографія / І.В. Яковюк; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"
	Text140: . – Х.: Право, 2013. – 760 с.
	Text141: 5. Кордон М. В. Європейська та євроатлантична інтеграція України: навч. посіб.
	Text142:  / М. В. Кордон. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 172 с.
	Text143:      Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 
	Text144: студентом, який: 
	Text145: - наполегливий і сміливий, 
	Text146: - уважний та допитливий, 
	Text147: - стресостійкий та з почуттям гумору, 
	Text148: - креативний та життєрадісний!
	Text149: 
	Text150: Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) 
	Text151: і тоді успіх прийде сам! До зустрічі!
	Text152: 
	Text153: свої права і обов’язки як члена суспільства,усвідомлювати цінності громадського
	Text154: суспільства, верховенства права,прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
	Text155: демонструвати навички аналізу ситуації і здійснення комунікації у різних сферах
	Text156: 4. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: 
	Text79: діяльності організації;оцінювати правові,соціальні,економічні наслідки функціону-
	Text80: вання організації;спілкуватись в усній і письмовій формі державною і іноземною 
	Text132: мовами;демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько
	Text157: свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. Оцінювати участь підприємств у євроінтеграційних процесах та виявляти перспективи їх майбутнього розвитку
	Text28: родній господарській діяльності                  2                      2                       4
	Text27: Тема 14 Функціонування ТНК у міжна-
	Text26: діяльності ТНК                                              2                      2                        4
	Text25: Тема13 Маркетингові стратегії 
	Text24: реалізації стратегії ТНК                               2                       2                        4 
	Text158: 4 кредити ЄКТС = 120 годин


