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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 

СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 кредити /90,0 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Роль і значення транснаціональних корпорацій у розвитку світової 

економіки 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є розкриття концептуальних засад 

процесу транснаціоналізації, розширення знань щодо основних 

напрямів теоретичного аналізу міжнародного виробництва ТНК, 

формування вміння аналізувати параметри ділового клімату. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 знання теоретико-методичних засад формування основних 

принципів  транснаціонального бізнесу; 

 здатність самостійно аналізувати світові тенденції, що можуть 

впливати на майбутнє транснаціоналізації світової економіки; 

 вміння самостійно аналізувати провідні напрями розвитку 

процесу транскаціоналізації, його логіку. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність використовувати одержані знання у практичній 

зовнішньоекономічній діяльності України, враховуючи досвід 

провідних держав світу. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

1.1 Сутність та поняття ТНК та прямих іноземних інвестицій. 

1.2 Транснаціональні корпорації як основний суб’єкт здійснення 

прямих іноземних інвестицій. 

1.3 Напрямки теоретичного аналізу міжнародного виробництва 

ТНК. 

1.4 Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової 

економіки. 

1.5 Індекси транснаціоналізації. 

1.6 Транскордонні злиття та поглинання транснаціональних 

компаній. 

1.7 Організаційно-управлінська структура ТНК. 

1.8 Глобальні організаційні структури ТНК. 

1.9 Фінансова система ТНК. 

1.10 Функціональна складова фінансової системи ТНК. 

1.11 Роль ТНК в процесі капіталоутворення. 

1.12 Транснаціональні корпорації та передача технологій. 

1.13 Транснаціональні корпорації та розвиток людських ресурсів 

1.14 Проблеми регулювання діяльності ТНК. 

1.15 Проблеми регулювання діяльності ТНК. 

1.16 Специфіка функціонування транснаціональних компаній в 

Україні. 

1.17 Галузева структура розподілу прямих іноземних інвестицій в 

Україні.  



Види занять: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації 

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії 

Форми навчання: денна 

Пререквізити «Міжнародні організації», «Міжнародні економічні відносини» 

Пореквізити Знання даної навчальної дисципліни можуть бути використані під час 

написання кваліфікаційної магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 Студенти мають зручний та оперативний доступ до 

інформаційних серверів університет https://er.nau.edu.ua, 

факультету http://fmv.nau.edu.ua/uk/, кафедрального репозитарію 

НАУ https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124, на яких зберігається в 

електронному вигляді значний обсяг навчальної та навчально-

методичної інформації.   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ПІЧКУРОВА ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання:доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11394 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: zoia.pichkurova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну  
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