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Дисципліна «Європейський транснаціональний простір» спрямована на формування у студентів 
системи знань стосовно структури, функціонування та особливостей розвитку європейських транс-
національних корпорацій, їх ролі у розвитку глобальної економіки, особливостей розробки та реалі-
зації міжнародних інвестиційних стратегій, обґрунтування та прийняття міжнародних європейських 
інвестиційних рішень.

Викладення матеріалу пов’язане з циклом дисциплін спеціалізованої підготовки: «Бізнес-аналітика», 
«Транскордонний бізнес», «Міжнародні економічні відносини», «Бізнес-комунікації» та ін.

Метою викладання навчальної дисципліни «Європейський транснаціональний простір» є опанування 
студентами продуктивного глобального мислення та системи знань у галузі світової та європейської 
інтеграції, прийняття рішень у сучасному інтегрованому просторі з урахуванням аспектів глобальної 
кооперації та імплементації європейської бізнес-моделі у площину української економіки.
Основними завданням вивчення дисципліни «Європейський транснаціональний простір» є 
формування таких знань: 
- розкривати тенденції становлення та розвитку європейського транснаціонального простору; 
- здійснювати порівняльний аналіз моделей реформування європейського транснаціонального 
простору; 
- вміти обґрунтувати доцільність використання європейського досвіду реформування в умовах 
модернізації та глобалізаційних викликів; 
- аналізувати ступінь впливу основних напрямків глобалізації (інтернаціоналізація, інформатизація, 
інтеграція, вестернізація тощо);
- висвітлення ролі Європейського Союзу як учасника світової політики;
- вивчення концепції європейського транснаціонального простору шляхом виявлення провідних 
тенденцій його розвитку.

Після опанування дисципліни студент повинен: знати: 
історію, основи, принципи і тенденції розвитку європейського транснаціонального простору; 
особливості правової системи європейського транснаціонального простору та принципи функціо-
нування їх інституцій; 
вплив глобалізаційних процесів на розвиток стосунків ЄС та України; 
досягнення та перспективи європейської інтеграції України. 
Уміти: 
оперувати системними знаннями про історію європейського транснаціонального простору та 
тенденції його розвитку; 
аналізувати інтеграційні процеси в ЄС та робити висновки щодо їх впливу на геополітичне стано-
вище України; 
орієнтуватися в правовій системі та інституційній структурі європейського транснаціонального 
простору, принципах взаємодії органів та інституцій між собою; 
здійснювати аналіз та прогнозування розвитку європейської інтеграції; 
робити розрахунки стосовно впливу інтеграційних явищ і процесів на подальший розвиток євро-
пейської інтеграції; 
розроблювати і впроваджувати європейську політику України у відповідності до внутрішніх та 
зовнішніх соціополітичних викликів.
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

2

3



4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Кредити ECTS

Структура дисципліни

5

6

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 1 

Тема 1. Історичний огляд, 
правові та інституційні 
основи європейського 
простору

ЗМІСТОВИЙ РОЗДІЛ 2

7 2 4 9 21 7
Тема 2. Законодавчі та 
нормативно-правові акти 
у сфері європейської 
інтеграції 7 2 1 4 8 8
Тема 3. Інформаційний та 
комунікаційний простір 
ЄС 8 2 2 4 8 8
Тема 4. Європейське 
транскордонне 
співробітництво 8 2 2 4

8

58 16 14 28 60 4 542

2 2 4

2 2

10 4 2 4

8 2 2

4

8 2 2 4

8 8
Тема 5. Безпека європей-
ського транснаціонального 
простору
Тема 6. Розвиток та 
функціонування трансна-
ціональ-них корпорацій 
в ЄС та Україні

Тема 7. Політика європей-
ської інтеграції України: 
досягнення, сучасний 
стан, перспективи

Контрольна робота №1

Тема 8. Транснаціоналіза-
ція української та європей-
ської економіки

Разом за змістовим 
розділом 1

Тема 9. Особливості 
економічного механізму 
діяльності європейських 
транснаціональних 
корпорацій

Тема 10. Міжнародні 
фінанси транснаціональ-
них корпорацій

8 2 2 4 8 8

10 4 2 4 8 8

9 7

8 8

8 8

11 2

2

2 7

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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1 семестр 5 семестр Так
3 курс (третій) 
або перший 
прискорений

Цикл професійної 
підготовки

Структура дисципліни6

Тема 11. Міжнародна 
інвестиційна діяльність в 
системі європейського 
транснаціонального 
простору 8 2 4 84 8
Тема 12. Особливості 
формування та реалізації 
стратегії транснаціональ-
них корпорацій 8 2 2 4 8 8

8 2 2 4 8 8

8 2 2

2 2
2

62 16 18 28 60 4 2 54

120 32 32 56 120 8 4 108

2

4 8 8

Тема 13. Маркетингові 
стратегії діяльності 
транснаціональних 
корпорацій

Тема 14. Функціонування 
ТНК у міжнародній 
господарській діяльності 
Захист індивідуального 
науково-дослідного 
завдання
Контрольна робота №2
Разом за змістовим 
розділом 2

Усього годин

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

7

Система оцінювання та вимоги8

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 

За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-
на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з 
дисципліни – 60 балів.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Загальна 
система оцінювання 



Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
мас право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений». Повторне складання екзамену з 
дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, самостійної (індивідуальної) 
роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i проводиться згідно із затвер-
дженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf

Система оцінювання та вимоги

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну11

Політика дотримання академічної доброчесності12
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
Студент повинен сумлінно відвідувати всі заняття згідно з розкладом, вчасно виконувати завдання з 
дисципліни, поважно ставитися до професорсько-викладацького складу та інших співробітників 
університету.
Викладач повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загаль-
ну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язко-
вих вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти. Викладати навчальну дисципліну відповідно до вимог 
сучасності, слідкувати за змінами у європейському транснаціональному просторі та трансформація-
ми у Європі, загалом.

Політика дисципліни10

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Формою підсумкового контролю є залік, який складається очно в період призначений навчально-ме-
тодичним центром або за індивідуальним графіком, який затверджується навчальним планом. 
Основною формою підсумкового контролю є відповідь на два теоретичні питання курсу та практич-
не завдання.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 9
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Основна література
1. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія / І. В. 
Яковюк; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Х.: Право, 2013.
2. Шкурупій О. В. Транснаціональні корпорації. К.: Центр учбової літератури, 2014.
3. Дугінець Г. В. Визначення умов формування міжнародних виробничих мереж. Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право. 2018. № 3
4. Прохорова М.Е. Особливості та тенденції розвитку процесів транснаціоналізації в ХХІ столітті. 
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). 2015
5. Латинін Д. О. Стан та перспективи розвитку ТНК в світі та Україні. Publishing house Education and 
Science s.r.o. URL: htp:// www.rusnauka.com/38_NIEK_2014/Economics/2_181324.doc.htm

Додаткові інформаційні ресурси
1. Президент України http://www.president.gov.ua  
2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua
3. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua 
4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
http://www.me.gov.ua 
5. Міністерство фінансів України https://www.mof.gov.ua/uk  
6. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua 

Рекомендовані джерела інформації13

Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то:
- визначте свою мету;
- складіть собі чіткий графік;
- наполегливо працюйте;
- будьте впевненим і свідомим;
- будьте креативним і активним.

Середовище в аудиторії повинно бути дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 
На аудиторні заняття слухачі мають з’являтися вчасно відповідно до діючого розкладу занять, яке 
міститься на сайті університету. Під час занять усі його учасники мають дотримуватися вимог техні-
ки безпеки.

Бажаю Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму. І тоді успіх прийде сам! 
До зустрічі на заняттях!

Поради з успішного навчання на курсі14


