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Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Процеси трансформації в глобальному управлінні та їх вплив на 

міжнародні компанії; аспекти процесу інтеграції в зв'язку з 

інвестиційною політикою транснаціональних корпорацій; роль 
транснаціональних корпорацій у розвитку технологій і економіки 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчити закономірності формування і розвитку транснаціональних 

корпорацій, їх роль, функції, особливості управління в умовах 

глобалізації світового господарства, а також особливості участі 
різних країн в транснаціональному русі факторів виробництва. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами 

економічної діяльності; розробляти соціально-економічні проєкти 

та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх 

цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень; обирати ефективні 

методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати 

пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень; збирати, обробляти та аналізувати 

статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для 

вирішення комплексних економічних завдань; приймати ефективні 

рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування 

нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних 

досліджень; обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, 
ресурси, обмеження та ризики. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосовувати 

науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 

обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень; здатність обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів 

господарювання; здатність оцінювати можливі ризики, соціально- 

економічні наслідки управлінських рішень; здатність застосовувати 

науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів 

у соціально-економічній сфері. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Інтернаціоналізація і глобалізація міжнародного 

бізнесу. Міжнародний бізнес і транснаціоналізація виробництва. 

Транснаціональні корпорації: еволюція, структура, типологія. Роль 

транснаціональних корпорацій в світовій економіці. Якість і 

філософія  управління  транснаціональною  корпорацією.  Витрати 



 виробництва транснаціональної корпорації. Стратегія 

ціноутворення в міжнародному бізнесі. Управління прибутком в 

транснаціональній корпорації. Бюджетування діяльності 

транснаціональної     корпорації.     Валютно-фінансова сфера 

транснаціональної корпорації. Зовнішні фактори діяльності 

транснаціональних корпорацій. 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, 

творчий 

Форми навчання: денна/заочна/ заочна форма з використанням 
технологій дистанційного навчання 

Пререквізити Базові знання з міжнародної економіки, транснаціональних 
корпорацій. 

Пореквізити Міжнародний менеджмент, Управління міжнародною 

конкурентоспроможністю 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Войтко С. В., Гавриш О. А., Корогодова О. О., Моісеєнко Т. Є. 

Транснаціональні корпорації: навчальний посібник/ МОН України, 

Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- 

т ім. Ігоря Сікорського". – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 

208 с. 

Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: 

навчальний посібник/ Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Логвінова 

Н.С. ред.; МОН – 2-ге вид .перероб. і доп. – Київ: Центр учбової 

літератури, 2011. – 472 c. 

Якубовський С. О., Козак Ю. Г., Логвінова Н. С., Барановська М. І. 

Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності: 

навчальний посібник/ МОН  України – 2-ге  вид.,  перероб.  і 

допов. – Київ: Центр учбової літ-ри, 2011. – 472 с. 

Побоченко Л.М., Бондаренко А.В. Міжнародна інвестиційна 

діяльність ТНК в умовах глобальних трансформацій // Україна і 

світ: перспективи та стратегії розвитку: електронний збірник 
наукових праць. – Київ: ННІМВ НАУ, 2015. – № 1. – С. 119-127. 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Диференційований залік, питання і завдання до диференційованого 
заліку 

Кафедра Міжнародна економіка 
 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 
 

Викладач(і) ПІБ Коваленко Наталія Василівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11580Kovalenko.pdf 

Тел.: (044) 406-77-05 

E-mail: kovalenko-nv@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ, 

пр. Космонавта Комарова 1, 
корпус 2, каб.403-а 

http://iiot.nau.edu.ua/index.php/kontakti/dystantsiine-navchannia/sait-dystantsiinoho-navchannia
http://www.lib.nau.edu.ua/praci/11580Kovalenko.pdf
mailto:kovalenko-nv@ukr.net


Оригінальність навчальної 
дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 
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