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1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та 

вмінь, що формують профіль фахівця в області менеджменту.  

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 В процесі вивчення дисципліни необхідно з’ясувати зміст і роль 

міжнародного менеджменту в транснаціональному бізнесі, роль 

нормативно-правового забезпечення міжнародного бізнесу, а також 

особливості діяльності менеджера в міжнародних корпораціях. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою викладання навчальної дисципліни «Транснаціональне бізнес-

право» є формування у майбутніх фахівців компетентності щодо 

об’єктивних закономірностей, механізму та особливостей 

транснаціонального бізнесу на сучасному етапі розвитку світової 

цивілізації, а також набуття ними навичок і вмінь дослідження стану 

міжнародного бізнесу. Основними цілями є: забезпечення знань 

міжнародного нормативно-правового забезпечення бізнес-права; 

розуміння сутності глобалізації економіки і управління міжнародним 

бізнесом; засвоєння особливостей середовища транснаціонального 

бізнесу; вміння аналізувати міжнародне середовище бізнесу на сучасному 

етапі розвитку світової економіки;  розроблення стратегії планування 

підприємства України як учасника транснаціонального бізнесу. 

  

4 Результати навчання 
 Інтегральна компетентність  

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері управління або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

  

5 Кредити ECTS 
 3 кредити ЄКТС = 90 годин 

  

6 Структура дисципліни 

Назви змістових розділів 

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 

Змістовий розділ 1. Сутність та організаційно-правові форми транснаціонального бізнесу  

Тема 1. Глобалізація 

економіки і управління 
5 1 - - - 4 10 2 - - - 8 



 
транснаціональним 

(міжнародним) бізнесом.  

Тема 2. Міжнародне 

середовище бізнесу.  
8 1 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 3. Організаційно-

правові форми 

транснаціонального 

бізнесу.  

7 2 - - - 5 12 - 2 - - 10 

Тема 4. Транснаціональні 

корпорації (ТНК).  
9 2 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 5. Іноземні 

інвестиції у світовій 

економіці.  

6 1 - - - 5 7 - - - - 7 

Тема 6. 

Інтернаціоналізація 

малого та середнього 

бізнесу.  

8 1 2 - - 5 7 - - - - 7 

Контрольна робота №1 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 1 
47 8 8 - - 31 50 2 2 - - 46 

Змістовий розділ 2. Стратегічне планування та організація транснаціонального бізнесу 

Тема 7. Види 

міжнародних стратегій.  
6 1 - - - 5 7 - - - - 7 

Тема 8. Стратегічне 

планування в 

міжнародних фірмах.  

8 1 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 9. Організація 

транснаціонального 

бізнесу.  

9 2 2 - - 5 12 - 2 - - 10 

Тема 10. Технологічна 

політика міжнародних 

корпорацій.  

9 2 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 11. Управління 

ризиками в 

транснаціональному 

бізнесі.  

7 2 - - - 5 7 - - - - 7 

Контрольна робота №2 4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим 

розділом 2 
43 8 8 - - 27 40 0 2 - - 38 

Усього годин 90 16 16 - - 58 90 2 4 - - 84 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 

Обов’язкові завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

1.Міжнародне середовище бізнесу.  За розкладом 

2.Транснаціональні корпорації (ТНК).  За розкладом 

3.Інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу.  За розкладом 

Контрольна робота №1 За розкладом 

4.Стратегічне планування в міжнародних фірмах.  За розкладом 

5.Організація транснаціонального бізнесу.  За розкладом 

6.Технологічна політика міжнародних корпорацій.  За розкладом 

Контрольна робота №2 За розкладом 

 

 



 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

1. Глобалізація економіки і управління транснаціональним (міжнародним) бізнесом.  За розкладом 

2. Міжнародне середовище бізнесу.  За розкладом 

3. Організаційно-правові форми транснаціонального бізнесу.  За розкладом 

4. Транснаціональні корпорації (ТНК).  За розкладом 

5. Іноземні інвестиції у світовій економіці.  За розкладом 

6. Інтернаціоналізація малого та середнього бізнесу.  За розкладом 

Контрольна робота №1 За розкладом 

7. Види міжнародних стратегій.  За розкладом 

8. Стратегічне планування в міжнародних фірмах.  За розкладом 

9. Організація транснаціонального бізнесу.  За розкладом 

10. Технологічна політика міжнародних корпорацій.  За розкладом 

11. Управління ризиками в транснаціональному бізнесі.  За розкладом 

Контрольна робота №2 За розкладом 

 

9 Ознаки дисципліни 

Термін викладання 
Міждисциплінарна 

інтеграція 

Цикл: 

загальної підготовки / професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр Так Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування 

під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 

  Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Транснаціональне бізнес-право» здійснюється в балах 

відповідно до табл.11.1. 

Таблиця 11.1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Транснаціональне бізнес-право» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КР1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 КР2 

- 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т11 – теми занять 
**КР1, КР2 – контрольні роботи 

 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 



 
Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру 

у наступних формах: 

− усного опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня 

їх знань; 

− перевірки правильності розв’язання практичних задач; 

− експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Студент допускається до підсумкового контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність 

він набрав не менше 36 балів. 

Підсумкове оцінювання знань студентів 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Критерії оцінювання знань під час заліку 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 11.2). 

Таблиця 11.2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни «Транснаціональне бізнес-право» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за 

підсумкове оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: 

− неохайне оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, 

незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 

бали); 

− неточності в назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 

4 бали). 

З урахуванням вищевикладеного результати заліку оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 



 
Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента (див. табл. 11.3). 

Таблиця 11.3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

12 Політика дисципліни 
 • курс передбачає активну роботу в колективі; 

• середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики; 

• усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін; 

• відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на заняття; 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації. 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 



 
балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Міжнародний менеджмент: підручник / М.П.Бутко, І.М.Бутко, 

М.Ю.Дітковська та ін.; за заг. ред. М.П.Бутка. – К.: Центр учбової 

літератури, 2018. – 412 с. 

2. 2. Міжнародні економічні відносини та менеджмент в умовах посилення 

глобалізаційних процесів. Навчальний посібник / Під ред. М.Бутко, 

С.Шкарлет. – К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 528 с. 

3. 3. Корнєєв Ю.В. Підприємницьке право України. Навчальний посібник. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2020. – 120 с. 

4. 4. Дахно І.І., Алієва-Барановська В.М. Міжнародне економічне право – 

2. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 368 с. 

5. 5. Чарлз В.Л. Гіл. Міжнародний бізнес. Пер. з англ. / Чарлз В.Л. Гіл. – К., 

2014. – 850 с. 

6. Л.Гацька, М.Півторак, П.Юхименко. Міжнародний менеджмент: 

підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с. 

7. Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації / за ред. 

Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2015. – 540 с.  

8. Хазбулатов Р.И. Международные экономические отношения. Учебник. – 

М., 2012. – 520 с. 

9. Майєр Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу / Пер. з англ. 

– К., Либідь, 2002. – 703 с. 

10. Родченко В.В. Международный менеджмент. Учебное пособие. – К.: 

МАУП, 2002. – 240 с. 

11. Hodgetts Richard M., Luthans Fred. International Management. Culture, 

Strategy and Behavior. Fifth Edition. New York: McGraw-Hill Irwin, 2003. 

828 p.  

12. Gullen John B., Parboteeah K. Praveen. Multinational Management. A 

Strategic Approach, 4th Edition. OH, Mason: South Western: Thomson, 2008. 

816 p. 



 
13. Формирование малых и средних ТНК в мировом хозяйстве // 

Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.econgood.ru/ecogols-

369-1.html. 

14. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського 

// Електронний ресурс. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua. 

15. Офіційний сайт Global Policy Forum // Електронний ресурс. – Режим 

доступу: https://www.globalpolicy.org. 

16. UNCTAD publications on multinational corporations // Електронний ресурс. 

– Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20060909191922/http://www.unctad.org/Templ

ates/Page.asp?intItemID=2095&lang=1. 

17. Multinational corporation (MNC) // Електронний ресурс. – Режим доступу: 

https://web.archive.org/web/20080723051436/http://www.investmentsandinc

ome.com/investments/multinational-corporation.html. 

18. Multinational Enterprises and Enterprise Engagement Unit (MULTI) // 

Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/empent/units/multinational-enterprises/lang--

en/index.htm 
 

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який: 

- наполегливий і сміливий; 

- уважний та допитливий; 

- стресостійкий та з почуттям гумору; 

- креативний та життєрадісний. 

 

Бажаю всім завзятості, наполегливості, цілеспрямованості і оптимізму!  

До зустрічі! 
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