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ВСТУП
Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною
системою є наявність робочої навчальної програми з навчальної дисципліни, розробленої за
модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.
Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної
програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної
навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї
роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням
оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

№
пор.
1

1. Зміст навчальної дисципліни
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни
Обсяг навчальних занять
(год.)
Назва теми
Практичні
Усього Лекції
СРС
заняття
2

3

4

5

Модуль №1 «Теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції. Управління
процесами міжнародної економічної інтеграції підприємств»
4 семестр
Сутність та особливості процесів міжнародної
1.1 економічної інтеграції соціально-економічних систем.
5
1
Концептуальні засади міжнародної економічної інтеграції
Міжнародна економічна інтеграція підприємств як
1.2 форма взаємодії господарюючих суб’єктів. Особливості
9
1
регіональної економічної інтеграції
Інтеграційні процеси у Західній Європі. Інтеграційні
1.3
9
1
процеси у Центрально-Східній Європі
Основні напрямки інтеграції Північної та Латинської
Америки. Особливості інтеграційних процесів в
Азіатсько-Тихоокеанському та Африканському
1.4
11
1
регіонах. Очікувані ефекти та прогнозовані наслідки
міжнародної економічної інтеграції соціальноекономічних систем
Усього за 4 семестр
34
4
5 семестр
Управління процесами злиття та поглинання
1.5
20
1
1
підприємств
Стратегічне управління процесами міжнародної
економічної інтеграції підприємств. Організаційні
1.6
20
1
1
засади міжнародної економічної інтеграції
підприємств
Економічна оцінка ефективності міжнародної
економічної інтеграції підприємств. Управлінський
1.7
21
1
2
контроль результативності та ефективності
міжнародної економічної інтеграції підприємств

6

4

8
8

10

30
18

18

18
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Напрямки міжнародної інтеграції підприємств
вітчизняного та зарубіжного авіаційного комплексу.
Міжнародна економічна інтеграція підприємств1.8
23
виробників авіаційної техніки. Роль держави при
реалізації процесів міжнародної економічної
інтеграції підприємств авіаційного комплексу
1.9 Контрольна робота
8
Усього за модулем №1
126
Диференційований залік
92
Усього за 5 семестр
Усього за навчальною дисципліною
126
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4

5

6

1

2

20

8

6

8
112

4
8

6
6

82
112

1.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
№
пор.

Назва теми

1

2

Обсяг навчальних занять
(год.)
Практичні
Лекції
СРС
заняття
3

4

5

Список
рекомендованих
джерел
6

Модуль №1 «Теоретичні засади міжнародної економічної інтеграції. Управління
процесами міжнародної економічної інтеграції підприємств»
4 семестр
Сутність та особливості процесів
[1, Р. 3, с. 105-107; 2,
міжнародної економічної інтеграції
Р. 1, с. 234-237; 5, Р.
1.1 соціально-економічних систем.
1
4
5, с. 338-343; 3, Р. 1,
Концептуальні засади міжнародної
с. 7-48]
економічної інтеграції
Міжнародна економічна інтеграція
[2, Р. 1, с. 235-246;
підприємств як форма взаємодії
5, Р. 5, с. 344-366; 3,
1.2
1
8
господарюючих суб’єктів. Особливості
Р. 2, с. 49-84]
регіональної економічної інтеграції
[1, Р. 3, с. 107-117; 2,
Інтеграційні процеси у Західній
Р. 1, с. 237-246; 5, 5,
1.3 Європі. Інтеграційні процеси у
1
8
Р. 5, с. 344-355; 3, Р.
Центрально-Східній Європі
4, с. 127-198]
Основні напрямки інтеграції Північної та
[1, Р. 3, с. 118-126;
Латинської Америки. Особливості
2, Р. 1, с. 235-255; 5,
інтеграційних процесів в АзіатськоР. 5, с. 356-380; 7, Р.
Тихоокеанському та Африканському
6, с. 342-356]
1.4
1
10
регіонах. Очікувані ефекти та
прогнозовані наслідки міжнародної
економічної інтеграції соціальноекономічних систем
Усього за 4 семестр
4
30
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6

5 семестр
1.5

Управління процесами злиття та
поглинання підприємств

Стратегічне управління процесами
міжнародної економічної інтеграції
1.6 підприємств. Організаційні засади
міжнародної економічної інтеграції
підприємств
Економічна оцінка ефективності
міжнародної економічної інтеграції
підприємств. Управлінський контроль
1.7
результативності та ефективності
міжнародної економічної інтеграції
підприємств
Напрямки міжнародної інтеграції
підприємств вітчизняного та
зарубіжного авіаційного комплексу.
Міжнародна економічна інтеграція
1.8 підприємств-виробників авіаційної
техніки. Роль держави при реалізації
процесів міжнародної економічної
інтеграції підприємств авіаційного
комплексу
1.9 Контрольна робота
Усього за модулем №1
Усього за 5 семестр
Усього за навчальною дисципліною

1

1

18

1

1

18

1

2

18

[1, Р. 4, с. 150-179;
3, Р. 2, с. 51-63; 1, с.
10-240; 6, Р. 1, Р. 2,
Р.3, с. 51-273]
[3, Р. 2, с. 51-63; 6,
Р. 1, Р. 2, Р.3, с. 51273]
[6, Р. 1, Р. 2, Р.3, с.
51-273; 3, Р. 2, с. 5163]

[11, Гл. 2, с. 37-50;
11, Гл. 12, с. 322363; 3, Р. 4, с. 127198]
1

8
4
8

2

20

6
6
6

8
112
82
112

2. Завдання на контрольну роботу
2.1. Контрольна робота
Контрольна робота виконується у п’ятому семестрі, відповідно до затверджених в
установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення
теоретичних знань та вмінь студентів і є важливим етапом у засвоєнні навчального матеріалу.
Контрольна робота виконується на основі навчального матеріалу, винесеного на самостійне
опрацювання студентами, і є складовою модулю № 1 «Теоретичні засади міжнародної економічної
інтеграції. Управління процесами міжнародної економічної інтеграції підприємств».
Конкретна мета контрольної роботи міститься, в залежності від варіанту завдання, у
вивченні та засвоєнні особливостей, механізмів та напрямків управління процесами
міжнародної економічної інтеграції підприємств різних галузей економіки.
Виконання, оформлення та захист контрольної роботи здійснюється студентом в
індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.
Час, потрібний для виконання контрольної роботи, – 8 годин самостійної роботи.
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Контрольна робота повинна бути виконана на комп’ютері та мати обсяг не менше 25
сторінок тексту (12 шрифт, Times New Roman, 1,5 інтервал).
Список використаної літератури необхідно оформити наприкінці контрольної роботи
відповідно до діючих стандартів.
Номер варіанту контрольної роботи визначається за останньою цифрою залікової
книжки студента та першою літерою прізвища згідно таблиці:
Остання цифра залікової книжки студента
Перша літера
прізвища
А, Б, В, Г, Д,
Е, Є, Ж, З
І, Й, К, Л,
М, Н,О, П,
Р, С
Т, У, Ф, X,
Ц, Ч, Ш, Щ,
Ю, Я

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№ 10

№ 11

№ 12

№ 13

№ 14

№ 15

№ 16

№ 17

№ 18

№ 19

№ 20

№ 21

№ 22

№ 23

№ 24

№ 25

№ 26

№ 27

№ 28

№ 29

№ 30

Тематика завдань для виконання контрольної роботи:
1. Особливості інтеграційної взаємодії господарюючих суб’єктів у рамках виробничої
кооперації.
2. Спільні підприємства та транснаціональні альянси у системі інтеграційних зв’язків.
3. Управління процесами злиття та поглинання підприємств.
4. Особливості формування стратегії інтеграції підприємств.
5. Економічна оцінка ефективності міжнародної економічної інтеграції підприємств.
6. Організаційні структури управління об’єднань підприємств.
7. Формування міжнародних авіаційних консорціумів за участю провідних
транснаціональних корпорацій.
8. Транскордонні злиття і поглинання підприємств-виробників авіаційної техніки.
9. Особливості інтеграції авіакомпаній в рамках стратегічних альянсів.
10. Стратегії інтеграції вітчизняних та зарубіжних авіакомпаній.
11. Перспективи інтеграції авіатранспортної системи України до повітряного простору
Європейського Союзу.
12. Стратегічні альянси та мережні структури як форми стратегічної інтеграції.
13. Кластерна модель стратегічної інтеграції підприємств.
14. Міжнародна науково-технічна інтеграція підприємств.
15. Сучасні форми інтеграції підприємств при здійсненні міжнародної економічної
діяльності.
16. Особливості взаємодії країн ЄС на сучасному етапі.
17. Інтеграційні процеси у Центрально-Східній Європі.
18. Основні напрямки інтеграції Північної та Латинської Америки.
19. Особливості інтеграційних процесів в Африканському регіоні.
20. Особливості інтеграційних процесів в Африканському регіоні.
21. Розвиток інновацій на базі інтегрованих підприємств.
22. Організаційні форми міжнародних економічних партнерських відносин.
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23. Державна підтримка міжнародної економічної інтеграції.
24. Інтеграційні процеси в управлінні діяльністю підприємств малого бізнесу.
25. Особливості діяльності промислово-фінансових групп в рамках інтеграційних
процесів.
26. Особливості управління персоналом в об’єднаннях підприємств.
27. Сучасні напрямки розвитку моделі корпоративного управління в Україні.
28.Вертикальна інтеграція підприємства як засіб посилення конкурентоспроможності.
29. Роль ООН в розвитку міжнародної економічної інтеграції в світовому господарстві.
30. Моделі міжнародної економічної інтеграції в умовах перехідної економіки.
3. Перелік завдань для підготовки до диференційованого заліку
3.1. Перелік питань на диференційований залік
1. Сутність та особливості процесів міжнародної економічної інтеграції соціальноекономічних систем.
2. Поняття, принципи та основні риси сучасних процесів міжнародної економічної
інтеграції.
3. Передумови та цілі розвитку міжнародної економічної інтеграції як якісно нового
етапу розвитку економічних відносин.
4. Основні відмінності міжнародної економічної інтеграції від традиційного
економічного співробітництва.
5. Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції.
6. Фактори сприяння та протидії розвитку міжнародної економічної інтеграції.
7. Інтернаціоналізація, глобалізація та міжнародні інтеграційні процеси.
8. Основні класичні концепції міжнародної економічної інтеграції (фрітрейдерство,
ранній та пізній неолібералізм, теорія корпораціоналізму, теорія структуралізму,
неокейнсіанство теорії дирижизму, новітні концепції міжнародної економічної інтеграції).
9. Основні напрямки міжнародної економічної інтеграції на мікро-, мезо- та макрорівні.
10. Екстернальна та інтернальна інтеграція.
11. Специфіка взаємодії капіталів господарюючих суб’єктів у процесі міжнародної
економічної інтеграції.
12. Поняття, типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин.
13. Особливості інтеграційної взаємодії господарюючих суб’єктів у рамках виробничої
кооперації.
14. Спільні підприємства та транснаціональні альянси у системі інтеграційних зв’язків.
15. Міжнародна науково-технічна інтеграція.
16. Особливості розвитку інтеграційних процесів у різних галузях економіки.
17. Сутність та основні тенденції регіональної економічної інтеграції.
18. Механізм регіональної економічної інтеграції.
19. Основні форми міжнародної економічної інтеграції на макрорівні: зона
преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз,
політичний союз.
20. Міжрегіональні кластери як форма просторової міжнародної економічної інтеграції.
21. Еволюційний цикл процесу міжрегіональної інтеграції.
22. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси.
23. Інтеграційні процеси у Західній Європі.
24. Інтеграційні процеси у Центрально-Східній Європі.
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25. Перспективи західноєвропейського напрямку інтеграції України.
26. Основні напрямки інтеграції Північної та Латинської Америки.
27. Особливості
інтеграційних
процесів
в
Азіатсько-Тихоокеанському
та
Африканському регіонах.
28. Потенціал, проблеми та перспективи створення міжнародних інтеграційних
об’єднань.
29. Позитивні та негативні наслідки міжнародної економічної інтеграції.
30. Внутрішні та зовнішні ефекти міжнародної економічної інтеграції.
31. Засоби досягнення ефективності міжнародної економічної інтеграції. Динамічноякісні критерії ефективності інтеграції.
32. Причини, передумови та мотиви злиттів і поглинань підприємств.
33. Класифікація злиттів та поглинань.
34. Етапи та механізм злиттів та поглинань.
35. Сучасні тенденції розвитку ринку злиття та поглинання.
36. Особливості операцій злиття та поглинання в Україні.
37. Визначення вартості операцій злиття та поглинання.
38. Ключові елементи привабливої компанії-об'єкта інвестицій.
39. Наслідки злиттів та поглинань компаній.
40. Основні етапи інтернаціоналізації підприємств.
41. Стратегії інтеграції підприємств: вертикальна, горизонтальна, діагональна та змішана
інтеграція.
42. Управління процесами міжнародної економічної інтеграції підприємств.
43. Місце стратегії міжнародної економічної інтеграції у стратегічному наборі
підприємства.
44. Державна підтримка міжнародної економічної інтеграції.
45. Механізми міжнародної економічної інтеграції підприємств.
46. Організація діяльності об’єднань підприємств.
47. Організація внутрішньої системи управління інтеграційних об’єднань підприємств.
48. Організаційні структури управління об’єднань підприємств.
49. Організаційні форми корпоративних структур: конгломерат, концерн, консорціум,
сітьова організація, фінансово-промислова група, пул, асоціація, стратегічний альянс, холдинг.
50. Особливості процесів міжнародної економічної інтеграції господарських товариств.
51. Підходи до оцінки економічної ефективності міжнародної економічної інтеграції
підприємств.
52. Економіко-математичні методи обґрунтування ефективності кооперації.
53. Синергічний ефект від інтеграційної взаємодії підприємств-конгломератів.
54. Показники економічної ефективності інтеграції підприємств: потенціал окупності
інвестицій, необхідних для інтеграції підприємств; показник економічної стабільності
об’єднання підприємств; показник психологічного бар'єра трудового колективу інтеграційним
процесам; інтегральний показник ефективності інтеграції підприємств.
55. Механізми контролю інтеграційних процесів підприємств.
56. Інформаційні системи як важливий елемент системи контролю об’єднання
підприємств.
57. Контроль за iнтеграцiєю підприємств з боку органів державної влади.
58. Глобалізація ринку авіаційних перевезень.
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59. Принципи та практика комерційного співробітництва авіакомпаній в рамках
маркетингових та стратегічних альянсів.
60. Стратегії інтеграції вітчизняних та зарубіжних авіакомпаній.
61. Перспективи інтеграції авіатранспортної системи України до повітряного простору
Європейського Союзу.
62. Концентрація активів підприємств-виробників авіаційної техніки через злиття і
поглинання компаній-виробників авіаційної техніки.
63. Створення міжнародних авіаційних консорціумів за участю провідних
транснаціональних корпорацій.
64. Практика організації спільних підприємств у сфері авіації.
65. Транскордонні злиття і поглинання підприємств-виробників авіаційної техніки.
66. Основні напрямки інтеграції українського та російського авіаційних комплексів.
67. Державна підтримка розвитку авіаційної промисловості.
68. Правове регулювання авіаційних перевезень.
69. Співпраця України з міжнародними організаціями у сфері авіації.
70. Стратегії розвитку авіаційної промисловості України.
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ
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4.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних
матеріалів до ТЗН
№
Назва
пор.
1. Слайди, плакати
2.
3.

Комплект тестів для проведення
практичних занять
Методичні
рекомендації
для
виконання контрольної роботи

Шифр тем за
тематичним планом
1.1-1.8
1.5-1.8
1.9

Кількість
1 прим.
та електронна версія
20 прим.
та електронна версія
3 прим.
та електронна версія
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(Ф 03.02 – 01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис
отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)
№
пор.

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
Підпис
Дата
Прізвище ім'я по-батькові
ознайомленої
ознайомособи
лення

Примітки
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(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа (сторінки)
№
зміни

Зміненого Заміненого

Нового

Анульованого

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

(Ф 03.02 – 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо
адекватності

(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

