
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ» 

для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 

 

Теми домашнього завдання  

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. Особливості формування міжнародних авіаційних консорціумів. 

8. Транскордонні злиття і поглинання підприємств-виробників авіаційної 

техніки. 

9. Особливості інтеграції авіакомпаній в рамках маркетингових, стратегічних та 

глобальних 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 інтеграція підприємств високотехнологічних галузей. 

15. Сучасні форми інтеграції підприємств при здійсненні міжнародної 

економічної діяльності. 

16. Розвиток інновацій на базі інтегрованих підприємств. 

17. Організаційні форми міжнародних економічних партнерських відносин. 

18. Державна підтримка міжнародної економічної інтеграції.  

19. Особливості діяльності промислово-фінансових груп в рамках інтеграційних 

процесів. 

20. Особливості управління персоналом в об’єднаннях підприємств. 

21. Сучасні напрямки розвитку моделі корпоративного управління в Україні. 

22. Вертикальна інтеграція підприємства як засіб посилення конкурентоспроможності. 

23. Роль ООН в розвитку міжнародної економічної інтеграції в світовому 

господарстві. 

24. Моделі міжнародної економічної інтеграції в умовах перехідної економіки. 

25. Інтеграційні процеси в управлінні діяльністю підприємств малого бізнесу. 

26. Економічні об’єднання країн та їх місце в системі міжнародних економічних 

відносин. 

27. Глобальна економічна інтеграція як форма сталого розвитку. 



Тема домашнього завдання вибирається за номером студента у журналі. 

Домашнє завдання (ДЗ) складається з текстової частини. Виконання  полягає у 

викладенні суті певних питань у письмовій формі. 

Матеріал, що висвітлює суть проблеми ДЗ, має бути логічно структурованим, 

проілюстрованим графічно, оформленим за встановленими вимогами. 

Обов’язковим є посилання на джерела використаних у роботі положень і даних. 

 

Обсяг домашнього завдання – 25-30 друкованих сторінок на стандартних 

аркушах формату А4.  

 поля: ліве – 3 см; праве – 1 см, верхнє – 2 см; нижнє – 2 см;  

 шрифт – Times New Roman, 14,  

 міжрядковий інтервал – 1,5;  

 абзацний відступ – 1,25 см; 

 вирівнювання – по ширині; 

 нумерація сторінок – у правому верхньому кутку аркуша. 

 

Обов’язкові розділи в ДЗ (послідовно):  

▬ титульний аркуш; 

▬ ЗМІСТ,  

▬ ВСТУП, 

▬ РОЗДІЛ 1. 

▬ РОЗДІЛ 2. 

▬ … 

▬ ВИСНОВКИ,  

▬ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 

 

Наприкінці роботи подається список використаної літератури. Оформлене 

належним чином ДЗ студент представляє в установлений термін, після чого воно 

проходить перевірку викладачем.  

При незадовільній оцінці ДЗ воно підлягає доопрацюванню і повторній перевірці. 

Обов’язковою є перевірка студентом ДЗ у програмі на текстові запозичення і 

роздруківка результатів перевірки. 
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