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1. Опис  дисципліни 
 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма  
навчання 

Кількість кредитів - 5 

 
Обов’язковадля студентів напряму підготовки 

6.030503 «Міжнародна економіка» 
 

Загальна кількість годин 
–  150 

Семестр 
6-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 6 

30 год. 8 год. 
Практичні/семінарські заняття 

30 год. 6 год. 
Лабораторні 

 - - 
Самостійна робота 

90 год. 136 год. 

Вид контролю:  
екзамен 

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета – формування теоретичнихзнань та практичних навичок з оцінки та 
ефективного управління виробничими процесами підприємств як на 
національному, так і на міжнародному  рівнях. 

 
Завдання: ознайомлення з категорійним та понятійним апаратом 

міжнародного виробничого кооперування; надання знань щодо особливостей 
організації та ефективних управління виробничим процесом суб’єктів 
господарювання як національної, так різної країнової приналежності  у просторі 
та часі. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Структура дисципліни 
 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

ус
ьо

го
 у тому числі: 

ус
ьо

го
 у тому числі: 

л п/с лаб срс л п/с лаб срс 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості виробничого кооперування: національний та 
міжнародний вимір. 

Тема 1. Передумови, сут-
ність та принципи вироб-
ничого кооперування: на-
ціональний та міжнарод-
ний виміри. 

16 3 3   10 17 1   1 15 

Тема 2. Варіативність ви-
дів, форм та особливих 
умов виробничого коопе-
рування: національний та 
міжнародний вимір. 

16 3 3   10 15,5 0,5     15 

Тема 3. Інституційне сере-
довище виробничого коо-
перування: національний та 
міжнародний рівні. 

16 3 3   10 15,5 0,5     15 

Разом за змістовим моду-
лем 1 

48 9 9 0 30 48 2 0 1 45 

Змістовий модуль 2. Система управління виробничими процесами: національний та 
міжнародний вимір 

Тема 4. Сутність та мето-
дологічні основи органі-
зації виробництва. 

18 4 4   10 16,5 1   0,5 15 

Тема 5. Виробнича струк-
тура підприємства та фак-
тори, що її визначають 

16 3 3   10 16,5 1   0,5  15 

Тема 6. Типи виробничих 
систем. 

16 3 3   10 17 1   1 15 

Тема 7. Виробничий про-
цес. 

16 3 3   10 17 1   1 15 

Тема 8. Методи організації 
та планування виробничих 
процесів у просторі. 

18 4 4   10 17 1   1 15 

Тема 9. Методи організації 
та планування виробничих 
процесів у часі. 

18 4 4   10 18 1   1 16 

Разом за змістовим моду-
лем 2 

102 21 21 0 60 102 6 0 5 91 

Усього годин  150 30 30 0 90 150 8 0 6 136 

 
 
 
 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
 

№ 
з/п 

Вид та  тема  заняття Кількість 
годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Передумови, сутність та принципи виробничого кооперування: 
національний та міжнародний виміри 

3 

2 Семінар запитань і відповідей 
Варіативність видів, форм та особливих умов виробничого 
кооперування: національний та міжнародний вимір 

3 

3 Семінар – дискусія 
Інституційне середовище виробничого кооперування: національний та 
міжнародний рівні 

3 

4 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Сутність та методологічні основи організації виробництва 

4 

5 Семінар – розгорнута бесіда 
Виробнича структура підприємства та фактори, що її визначають 

3 

6 Семінар – дискусія 
Типи виробничих систем 

3 

7 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Виробничий процес 

3 

8 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Методи організації та планування виробничих процесів у просторі 

4 

9 Семінарзапитань і відповідей 
Методи організації та планування виробничих процесів у часі 

4 

 

5. Індивідуальні завдання 

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури. 
2. Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою. 
3. Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, 

всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.  
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема  занять 

Кількість 
годин  

самостій-
ної роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливостівиробничогокооперування: національний та 
міжнароднийвимір. 

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Передумови, 
сутність та принципи 
виробничого 
кооперування: 
національний та 
міжнародний виміри 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: Передумови 
виробничого кооперування на національному рівні. 
Передумови виробничого кооперування на міжнародному 
рівні. Сутність міжнародного виробничого кооперування. 
Принципи виробничого кооперування на національному 
рівні. Принципи виробничого кооперування на 
міжнародному рівні. Завдання міжнародного виробничого 
кооперування. Переваги міжнародного виробничого 

 Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування 



кооперування. Переваги кооперування на національному 
рівні. 
Переваги міжнародного виробничого кооперування для 
суб’єктів макрорівня. Переваги міжнародного виробничого 
кооперування для суб’єктів макрорівня. 
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування 
3.Розв’язати запропоновані керівником курсу ситуаційні 
завдання. 

Семінар запитань і 
відповідей 

Варіативність видів, 
форм та особливих 
умов виробничого 
кооперування: 
національний та 
міжнародний вимір 

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань: Види виробничого 
кооперування. Класифікація видів виробничого 
кооперування за галузевою ознакою. Класифікація видів 
виробничого кооперування за територіальною ознакою. 
Класифікація видів виробничого кооперування за 
кількістю суб’єктів. Класифікація видів виробничого 
кооперування за кількістю об’єктів. Класифікація видів 
виробничого кооперування за сферами. Показники 
масштабів виробничого кооперування. Класифікація форм 
виробничого кооперування за методикою ЮНКТАД. 
Підхід до класифікації форм виробничого кооперування 
ЄЕК ООН. Надання ліцензій як специфічна форма 
виробничого кооперування. Моделі кооперації на 
ліцензійній основі. Постачання комплектних підприємств 
як специфічна форма кооперування. Спільне виробництво 
на основі спеціалізації як специфічна форма кооперування. 
Спільне спорудження господарських об’єктів як 
специфічна форма кооперування. Види договорів про 
спорудження промислових об’єктів. Спільні проекти як 
специфічна форма кооперування. Міжнародні 
консорціуми. Підряд як специфічна форма виробничого 
кооперування. Види субконтрактації. Переваги 
субконтрактного виробництва для контрактора. Переваги 
субконтрактного виробництва для субконтрактора. 
Недоліки субконтрактації. 
Джерела [1]-[10], [11] 
Самотестування 
2. Підготовка до понятійного диктанту. 
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційні завдання. 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант, 
розв’язання 
ситуаційних 

завдань  

Семінар – дискусія 

Інституційне 
середовище 
виробничого 
кооперування: 
національний та 
міжнародний рівні 10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань: Особливості 
регулювання виробничого кооперування на національному 
рівні. Особливості регулювання виробничого 
кооперування на міжнародному рівні. Міжнародні 
організації, що здійснюють регулювання виробничого 
кооперування на міжнародному рівні. Значення та роль 
спеціалізованих установ ООН у процесі регулювання та 
координації виробничого кооперування. Боннська 
конференція. Керівництво для складання міжнародних 
угод про виробниче кооперування. Ашхабадська угода. 
Особливості регулювання виробничого кооперування в 
мужах країн СНД. Комітет з розвиту виробничої 
кооперації ТПП України. Центр сутбконтрактації та його 
основні функції. 
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування,  
дискусія, 

фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант 

Разом змістовий 
модуль 1 

30  
 
 
 

 



Змістовий модуль 2.Система управління виробничими процесами: національний та 
міжнародний вимір 

Семінар з 
виконанням 
розрахункових 
задач 

Сутність та 
методологічні 
основи організації 
виробництва 

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань: Сутність та функції 
операційного менеджменту та організації виробництва. 
Історія розвитку науки про організацію виробництва. 
Сутність поняття «організація». Рівень організації 
виробництва. Організація як структура. Організація як 
система. Організація як процес. Закони організації. 
Особливості виробничих систем. Організація виробництва. 
Модель виробничої стратегії.Цикл організації 
виробництва.Організаційний процес.Особливі форми 
об’єднання підприємств.Форми організації 
виробництва.Принципи організації виробничих 
систем.Принципи організації виробничих процесів.Методи 
організації виробництва. 
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань та задач 
4. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування, 
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
ситуаційних 

завдань та задач 

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Виробнича 
структура 
підприємства та 
фактори, що її 
визначають 

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань:Загальна структура 
підприємства.Управлінська структура 
підприємства.Виробнича структура 
підприємства.Технологічна виробнича 
структура.Предметна виробнича структура.Переваги та 
недоліки технологічної виробничої структури 
підприємства.Переваги та недоліки предметної виробничої 
структури підприємства.Змішана виробнича 
структура.Переваги та недоліки змішаної виробничої 
структури підприємства.Фактори, що визначають 
виробничу структуру підприємства. 
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань  
4. Підготовка до понятійного диктанту. 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
понятійний 

диктант, 
розв’язання 
ситуаційних 

завдань 
 

Семінар – дискусія 
Типи виробничих 
систем 

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань:Тип виробництва.Тип 
виробничої системи. Порівняльна характеристика типів 
виробництва. Сутність та особливості масового 
виробництва. Сутність та особливості серійного 
виробництва. Сутність та особливості одиничного 
виробництва. Методика визначення типа виробничої 
системи підприємства. Показники, що використовуються 
для визначення типу виробничої системи. Взаємозв’язок 
типу виробництва і управлінської системи підприємства.  
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань  

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

дискусія, 
розв’язання 
ситуаційних 

завдань 
 

Семінар з 
виконанням 
розрахункових 
задач 
Виробничий процес 10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань: Сутність виробничого 
процесу. Класифікація виробничих процесів. 
Технологічний процес.Час виробничого процесу. 
Класифікація часу виробничого процесу. Принципи 
раціональної організації виробничого процесу. Критерії 
раціональної організації виробничого процесу. 
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань та задач 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
ситуаційних 

завдань та задач 



Семінар з 
виконанням 
розрахункових 
задач 
Методи організації 
та планування 
виробничих процесів 
у просторі 

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань: Методи організації 
виробничих процесів. Переваги та недоліки методів 
організації виробничих процесів. Непотоковий метод 
організації виробничих процесів. Потоковий метод 
організації виробничих процесів. Метод організації 
виробничих процесів, близький до потокового. 
Особливості організації виробничого процесу у часі. 
Особливості організації виробничого процесу у просторі. 
Управління чергами. Управління якістю. Стратегічне 
планування потужностей підприємства.  
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань та задач 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування,  
розв’язання 
ситуаційних 

завдань та задач 

Семінар з 
виконанням 
розрахункових 
задач 
Методи організації 
та планування 
виробничих процесів 
у часі 

10 

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану 
літературу для обговорення питань: Загальні методи 
оцінки ефективності виробничого процесу. Логічні методи 
обробки інформації. Методи відносних та середніх 
величин. Методи детермінованого факторного аналізу. 
Методи стохастичного факторного аналізу. Методи 
оптимізаційного вирішення економічних задач. Загальні 
показники оцінки ефективності виробничого процесу. 
Спеціальні методи та правила оцінки ефективності 
виробничого процесу. Спеціальні показники оцінки 
ефективності виробничого процесу. 
Джерела [1]-[10], [11] 
2. Самотестування  
3. Розв’язання запропонованих керівником курсу 
ситуаційних завдань та задач 

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 
розв’язання 
ситуаційних 

завдань та задач 

Разом змістовий 
модуль 2 

60 
  

Разом 90   

 
7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами 

навчання та компетентностями  
 

Результати навчання Компетентності  
Загальні Предметно-

спеціальні 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

1. Знання передумов, сутності та принципи 
виробничого кооперування на національному та 
міжнародному рівні 

       +     

2. Знання варіативності видів, форм та особливих 
умов виробничого кооперування на національному та 
міжнародному рівнях 

       +     

3. Знання інституційного середовища виробничого 
кооперування на національному та міжнародному 
рівнях 

       +     

4. Розуміння сутності та методологічних основ 
організації виробництва 

       +     

5. Розуміння сутності виробничої структури 
підприємства та факторів, що її визначають 

       +     

6. Знання типів виробничих систем        +     
7. Розуміння сутності та етапів виробничого процесу        +     



8. Знання методичних основ організації та 
планування виробничих процесів у просторі 

       +     

9. Знання методів організації та планування 
виробничих процесів у часі 

       +     

10. Уміння визначати передумови, сутність та 
принципи виробничого кооперування на 
національному та міжнародному рівні 

        +    

11. Уміння визначати варіативність видів, форм та 
особливих умов виробничого кооперування на 
національному та міжнародному рівнях 

        +    

12. Уміння оцінювати інституційне середовище 
виробничого кооперування на національному та 
міжнародному рівнях 

        +    

13. Уміння аналізувати виробничу структуру 
підприємства та фактори, що її визначають 

        +    

14. Уміння оцінювати ефективність типів виробничих 
систем 

        +    

15. Уміння проводити оптимізацію виробничого 
процесу 

        +    

16. Уміння використовувати методи організації та 
планування виробничих процесів у просторі та у часі 

        +    

 
8. Форми навчання 

 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 

рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 
 

9. Методи оцінювання 
 

Письмовий екзамен. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 
сформованності компетентностей  студента оцінюються у випадку проведення 
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 
- екзамену (50 балів); 

 
Оцінювання студентів протягом семестру  

 

№ теми 
практичного 

заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 

задачі 

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 1 2 1     4 



Тема 2 1 2 1     4 
Тема 3 1   1 3   5 
Разом змістовий 
модуль1 

3 4 3 3 3 16 

Змістовий модуль 2 
Тема 4 1 2 1     4 
Тема 5 1 2 1     4 
Тема 6 1 2 1     4 
Тема 7 1 2 1     4 
Тема 8 1 4 2     7 
Тема 9 1 4 2     7 
Разом змістовий 
модуль 2 

6 16 8 0 4 34 

Разом 50 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням 

 комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
 

Сума балів Критерії оцінювання 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки 
і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення 
відповідає вимогам 

7 
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

4 Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 



або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання 

комп’ютерної програми «TestXPro» 
 

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання). 
 
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 

складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен. 
 
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 

Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на основі 
підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання 
оцінюється в один бал.  

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування. 

Оцінювання результатів виконання практичної частини(1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини. 
 

Шкала оцінювання практичної частини 
Сума балів Критерії оцінювання 

10 
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки 
і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення 
відповідає вимогам 

7 
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні 
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення 
недостатньо аргументовані 

4 
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені 
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в 
розрахунках чи оформленні 

0-3 
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в 
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано 

 
Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 



результатів вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5«відмінно» 
80-89 B 

4 «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3 «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2 «незадовільно» 
0-29 F 

 
11. Методичне забезпечення 

 
1.Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4.Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Міжнародна виробнича кооперація [Текст] : конспект лекцій / Ю.Г. Бочарова; 

ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 91 с. 
2. Аналитический доклад о промышленном сотрудничестве между странами - 

членами ЕЭК ( Документ Е/ЕСЕ/844/Rev.1. Женева: издание ООН, 1973) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libertarium.ru/pct-treaty. 

3. «GuideonDrawingupinternationalcontractsonindustrialcooperation» 
UnitedNationsEconomicCommissionforEurope[Електронний ресурс]. - Режим 
доступу: http://www.jurisint.org/doc/html/con/en/2000/2000jiconen14. html. 

4. Міжнароднікомерційні угоди та розрахункирегламентування / За ред. Козака 
Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010. – 648 с. 

5. Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития 
производственной кооперации предприятий и отраслей государств - 
участников Содружества Независимых Государств от 23.12.1993  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=643_105. 

6. Чейз Р. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание: Пер. с 
англ. / Р. Чейз, Дж. Эквилайн, Р. Якобс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2001. – 704 с. 

7. Производственный менеджмент : учебное пособие / сост. Н.М. Цыцарова. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 158 с. 

8. Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация 
управленческих решений: учебное пособие / О.М. Горелик. – М.: КНОРУС, 
2007. – 272 с. 



9. Вильям Дж. Стивенсон. Управление производством / Пер. ООО 
«Издательство «Лаборатория Базовых Знаний», 3АО ВИНОМ, 1998.  928 с. 

10. Сухарев Н.О. Производственный и операционный менеджмент. Конспект 
лекций / Н.О. Сухарев. – Пенза, 2002. – 180 с. 

Допоміжна 

11
. 

Бочарова Ю.Г. Міжнародна виробнича кооперація [Текст] : метод. вказівки 
до вивч. дисц. / Ю.Г. Бочарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського, Каф. 
міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 54 с. 

12
. 

Бондарев А.К. Международное разделение труда – материальная основа МЭО 
// Международные экономические отношения / Под ред. А.И. Евдокимова. - 
М.: ТК Велби, 2003.- С.39. 

13
. 

Федулова Л. Проблеми та перспектививиробничої та науково-
технологічноїкоопераціїпідприємствУкраїни і РосійськоїФедерації: 
експертнаоцінка / Л. Федулова, О. Балакірєва // ЕкономікаУкраїни. - 2009. - 
№ 8. - С. 56-67. 

14
. 

Навчальнийекономічний словник-довідник / За ред. Башняніна Г.І. – Львів: 
Магнолія, 2006, 2008. – 688 с. 

15
. 

Смилевец Д.О. Промышленная субконтрактация как способ повышения 
эффективности производства и конкурентоспособности предприятий / Д.О. 
Смилец. – Саратов: Издательство Саратовской губернской торгово-
промышленной палаты, 2004. – 48 с. 

16
. 

Словарь: основы международного бизнеса - М.: ИНФРА.- 2003. – 234 с. 

17
. 

Белов А.П. Международное промышленное и научно - техническое 
сотрудничество понятие и правовые формы // Право и экономика. – 2001.- № 
5. – С.34-41. 

18
. 

Денисов В.Т. Вопросы управления  развитием международных 
кооперационных связей в самолетостроении /В.Т.Денисов, М.В. Андреева, 
Д.Д. Денисов // Економіка. – 2008, №6 (68). – С.322-338. 

19
. 

Внешнеэкономический толковый словарь / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: 
ИНФРА. – М., 2000. – 512 с. 

20
. 

Загальніметодичніположеннящодоформуваннярегіональнихцентрівсубконтра
ктингу НАН України, Інститутекономікипромисловості, Донецька ТПП, 
Німецькетовариство з технічноїспівпраці. – Донецьк 2010.- 82 с. 

21
. 

Минасьян М.Р. Использование аутсорсинга в международных экономических 
отношениях. Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук, 
специальность: 08.00.14 – Мировая экономика, 2006. 

Інформаційні ресурси 

22. Закон «Про зовнішньоекономічнудіяльність» вiд 19 лютого 1992 р. N 2139-
XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/cgi-



bin/laws/main.cgi?nreg=643_105. 

23. Чабан О.М. «Контракти про виробничукооперацію» 
ВісникХмельницькогоінститутурегіональногоуправління та права 
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://univer.km.ua/visnyk/99.pdf 

24. Орлік М. Міжнароднавиробничакооперація: чим вона приваблива і яке 
їїмайбутнє? [Електронний ресурс.] – Режим доступу: http://www.yur-
gazeta.com/ua/oarticle. 

25. Федоришин Н.Ю. Міжнароднекооперативнеспівробітництво як форма 
економічноїінтеграції [Електронний ресурс.] – Режим доступу: 
http://www.yur-gazeta.com/ua/oarticle. 

26. Производственная кооперация энергомашиностроительных предприятий 
России и Украины усилит рыночные позиции украинского машиностроения 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.minprom.gov.ru/activity/inter/news/39. 

27. RIOST «Subcontractingandeconomy». - Brussels, 2000 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.international-commerce.ru/ponyatie-osobennosti-i-
vidy-mezhdunarodnogo-proizvodstvennogo-kooperirovaniya/. 

28. Попович В. СпівробітництвоУкраїни з Росією у сферіавіабудівництва 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bn-editorrynok.biz.ru. 

29. Господарський кодекс України (ВідомостіВерховної Ради України (ВВР), 
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