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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Транснаціональні корпорації (ТНК) у глобальній економіці
суттєво впливають на розвиток національної економіки. Саме
це визначає актуальність і доцільність вивчення у вищих на-
вчальних закладах дисципліни “Транснаціональні корпорації в
глобальній економіці”.

Мета вивчення дисципліни — ознайомитися з особливостями
сутності та еволюції ТНК, транснаціоналізації світової еконо-
міки в сучасних умовах, основними теоріями та моделями ТНК,
формами взаємодії ТНК із зовнішнім ринком, внутрішньо фірмо-
вими основами та особливостями діяльності ТНК, проблемами
взаємодії ТНК із національними економічними системами, регу-
люванням її діяльності, а також діяльністю ТНК в Україні та
країнах СНД.

Для вивчення дисципліни на стаціонарному відділенні відве-
дено 54 години (лекційні заняття — 18 годин, семінарські — 12,
самостійна робота — 24 години). Для вечірньої, заочної, дис-
танційної форм навчання кількість годин на самостійну роботу
збільшується.

На лекційних заняттях студенти здобувають теоретичні та
практичні знання з питань розвитку впливу транснаціональних
корпорацій на глобальну і національну економіку. На семінарсь-
ких заняттях — закріплюють теоретичні положення тем курсу,
вирішують практичні завдання та проблемні ситуації, розгляда-
ють питання, винесені на самостійне опрацювання, беруть участь
в обговоренні рефератів і фіксованих виступів.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ  КОРПОРАЦІЇ
У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ”

№ 
пор. Назва теми 

1 
2 
3 
 

4 
5 
6 
7 
8 

Вступ. Об’єктивні основи, сутність та еволюція ТНК 
Основні теорії та моделі ТНК 
Особливості транснаціоналізації світової економіки в сучасних 
умовах 
Основні форми взаємодії ТНК із зовнішнім ринком 
Внутрішньофірмові основи та особливості діяльності ТНК 
Проблеми взаємодії ТНК з національними економічними системами 
Регулювання діяльності ТНК 
ТНК в Україні та країнах СНД 

 
ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ  КОРПОРАЦІЇ
У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ”

Тема 1. Вступ. Об’єктивні основи, сутність та еволюція ТНК

Структура, цілі та завдання дисципліни “Транснаціональні
корпорації у глобальній економіці”. Поняття транснаціональ-
них корпорацій. Критерії та проблеми визначення. Загальні
передумови виникнення і розвитку ТНК. Етапи становлення ТНК
та їх особливості. Фактори росту та обмеження діяльності ТНК.

Література [2; 7; 11; 13; 14]

Тема 2. Основні теорії та моделі ТНК

Загальна характеристика еволюції розвитку економічної думки
щодо ТНК. Теорія монополістичної конкуренції і її модифікації.
Теорія інтерналізації. Горизонтальна та вертикальна інтеграції.
Теорія циклу життя продукту. Еклектична парадигма Дж. Дан-
нінга. Модель конкурентних переваг країн М. Портера. Макро-
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економічні підходи до аналізу ТНК. Оцінка релевантності теорії
ТНК до сучасної практики міжнародного бізнесу.

Література [4; 7; 10; 15–17]

Тема 3. Особливості транснаціоналізації світової економіки
в сучасних умовах

Суть і основні риси транснаціоналізації. Фактори, що зумов-
люють посилення ролі ТНК у сучасних умовах. Найбільші ТНК
та економічний поділ світу між ними. Загальна характеристика
та особливості експансії ТНК до різних регіонів (країн). Роль
ТНК у зміні сил в “тріаді”. ТНК у країнах, що розвиваються.
Зміни в галузевій структурі операцій ТНК. Секторальний поділ
світового ринку. Масштаби, форми та напрями діяльності ТНК,
які походять з країн, що розвиваються. Відмітні риси провідних
ТНК країн, що розвиваються. Транснаціоналізація  середніх і
малих фірм. ТНК і формування всесвітнього господарства. ТНК
та глобальні проблеми. Перспективи розвитку ТНК в наступно-
му столітті.

Література [2; 4; 5; 7–9; 11; 16]

Тема 4. Основні форми взаємодії ТНК із зовнішнім ринком

Транснаціональні корпорації і міжнародна торгівля. ТНК і
прямі та портфельні інвестиції. ТНК і вивіз їх позичкового ка-
піталу. Суперечності і наслідки діяльності транснаціональних
банків (ТНБ). Проблема заборгованості у країнах, що розвива-
ються, та шляхи її вирішення. ТНК і передача технології.

Література [2; 3; 5–7; 10; 11; 14; 16]

Тема 5. Внутрішньофірмові основи та особливості
діяльності ТНК

Формування, реалізація та еволюція стратегій ТНК. Моди-
фікація організаційних структур ТНК. Стратегічні альянси ТНК.
Фінанси ТНК і проблеми контролю в міжнародних корпора-
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ціях. Особливості управління виробничою діяльністю в ТНК.
Специфіка управління персоналом у ТНК. Особливості марке-
тингових досліджень у ТНК. Соціальні та естетичні аспекти діяль-
ності ТНК.

Література [4; 5; 7; 9; 10; 12; 15; 17]

Тема 6. Проблеми взаємодії ТНК з національними
економічними системами

Співвідношення інтересів ТНК, країн базування та ре-
ципієнтів. Загальна характеристика впливу діяльності ТНК на
економіку країн базування. Загальна характеристика впливу
діяльності ТНК на економіку країн, що приймають. Вплив ТНК
на динаміку економічного зростання. Вплив ТНК на процес ка-
піталоутворення. Дезінвестиції ТНК. ТНК і структурні зрушен-
ня в економіці країн, що приймають. ТНК і проблема зайня-
тості. Вплив ТНК на розвиток людських ресурсів. ТНК і конт-
роль економіки. Соціально-політичні аспекти впливу ТНК на
економіку країн-реципієнтів. Соціально-етичні аспекти впливу
ТНК на економіку країн-реципієнтів. Інші важливі аспекти впли-
ву ТНК на економіку країн, що приймають.

Література [3; 7; 9; 15; 16]

Тема 7. Регулювання діяльності ТНК

Сутність і необхідність регулювання діяльності ТНК у сучас-
них умовах. Цілі, методи та інструменти регулювання діяль-
ності ТНК державами-реципієнтами. Різні моделі державної
політики щодо допуску ТНК до національної економіки. Ево-
люція регулювання діяльності ТНК на міжнародному рівні. Діа-
лектика дво- та багатостороннього регулювання. Регулювання
діяльності ТНК ООН та іншими міжнародними організаціями.
Особливості регулювання ТНК у межах Європейського Союзу.

Література [2; 5; 7; 14]
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Тема 8. ТНК в Україні та країнах СНД

Масштаби та напрями діяльності ТНК у країнах СНД. Орга-
нізаційно-правові та функціональні особливості діяльності ТНК
у країнах СНД. Іноземні корпорації в Україні, їх відмітні риси
та особливості функціонування. Розвиток спільного підприєм-
ства як основна форма організації діяльності зарубіжних кор-
порацій в Україні. Особливості національної політики щодо ТНК
та іноземних інвестицій. Подальші перспективи відносин Украї-
ни з ТНК.

Література [2; 5; 6; 14]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розвиток та особливості діяльності ТНК у країнах СНД.
2. Масштаби, напрями, форми та особливості діяльності іно-

земних корпорацій в Україні.
3. Створення спільного підприємства як одна з важливих

форм налагодження інвестиційного співробітництва з іно-
земними підприємствами.

4. Подальші перспективи відносин України з ТНК.
5. Пріоритети в політиці ТНК щодо здійснення операцій в

тих чи інших країнах СНД.
6. Найпоширеніші у країнах колишнього СРСР форми діяль-

ності ТНК.
7. Особливості національної політики України щодо ТНК.
8. Перспективи розвитку СП в Україні порівняно з іншими

інвестиційними формами співробітництва (наприклад,
створенням 100 % іноземних філіалів).

9. Структура, цілі та завдання курсу “Транснаціональні кор-
порації у глобальній економіці”.

10. Поняття транснаціональних корпорацій. Критерії та про-
блеми визначення.

11. Загальні передумови виникнення та розвитку ТНК.
12. Етапи становлення ТНК та їх особливості.
13. Фактори росту та обмеження діяльності ТНК.
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14. Загальна характеристика еволюції розвитку економічної
думки щодо ТНК.

15. Теорія монополістичної конкуренції та її модифікації.
16. Теорія інтерналізації. Горизонтальна та вертикальна інте-

грація.
17. Теорія циклу життя продукту.
18. Еклектична парадигма Дж. Даннінга.
19. Модель конкурентних переваг країн М. Портера.
20. Макроекономічні підходи до аналізу ТНК.
21. Оцінка релевантності теорії ТНК до сучасної практики

міжнародного бізнесу.
22. Суть і основні риси транснаціоналізації.
23. Фактори, що зумовлюють посилення ролі ТНК у сучас-

них умовах.
24. Найбільші ТНК та економічний поділ світу між ними.
25. Загальна характеристика та особливості експансії ТНК

до різних регіонів (країн).
26. Роль ТНК у зміні сил в “тріаді”.
27. ТНК у країнах, що розвиваються.
28. Зміни в галузевій структурі операцій ТНК.
29. Секторальний поділ світового ринку.
30. Масштаби, форми та напрями діяльності ТНК, які похо-

дять з країн, що розвиваються.
31. Відмітні риси провідних ТНК країн, що розвиваються.
32. Транснаціоналізація середніх і малих фірм.
33. ТНК і формування всесвітнього господарства.
34. ТНК і глобальні проблеми.
35. Перспективи розвитку ТНК у наступному столітті.
36. ТНК і міжнародна торгівля.
37. ТНК і прямі та портфельні інвестиції.
38. ТНК і вивезення позичкового капіталу.
39. Суперечності та наслідки діяльності транснаціональних

банків (ТНБ).
40. Проблема заборгованості у країнах, що розвиваються, та

шляхи її вирішення.
41. ТНК і передача технології.
42. Формування, реалізація та еволюція стратегій ТНК.
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43. Модифікація організаційних структур ТНК. Стратегічні
альянси ТНК.

44. Фінанси ТНК і проблеми контролю в міжнародних кор-
пораціях.

45. Особливості управління виробничою діяльністю в ТНК.
46. Специфіка управління персоналом у ТНК.
47. Особливості маркетингових досліджень у ТНК.
48. Соціальні та естетичні аспекти діяльності ТНК.
49. Співвідношення інтересів ТНК, країн базування та ре-

ципієнтів.
50. Загальна характеристика впливу діяльності ТНК на еко-

номіку країн базування.
51. Загальна характеристика впливу діяльності ТНК на еко-

номіку країн, що приймають.
52. Вплив ТНК на динаміку економічного зростання.
53. Вплив ТНК на процес капіталоутворення.
54. Дезінвестиції ТНК.
55. ТНК і структурні зрушення в економіці країн, що прий-

мають.
56. ТНК і проблема зайнятості. Вплив ТНК на розвиток

людських ресурсів.
57. ТНК і контроль економіки.
58. Соціально-політичні аспекти впливу ТНК на економіку

країн-реципієнтів.
59. Соціально-етичні аспекти впливу ТНК на економіку країн-

реципієнтів.
60. Інші важливі аспекти впливу ТНК на економіку країн,

що приймають.
61. Сутність і необхідність регулювання діяльності ТНК у

сучасних умовах.
62. Цілі, методи та інструменти регулювання діяльності ТНК

державами-реципієнтами.
63. Різні моделі державної політики щодо допуску ТНК до

національної економіки.
64. Еволюція регулювання діяльності ТНК на міжнародному

рівні.
65. Діалектика дво- та багатостороннього регулювання.

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


1 0

66. Регулювання діяльності ТНК ООН та іншими міжнарод-
ними організаціями.

67. Особливості регулювання ТНК у межах Європейського
Союзу.

68. Масштаби та напрями діяльності ТНК у країнах СНД.
69. Організаційно-правові та функціональні особливості діяль-

ності ТНК у країнах СНД.
70. Іноземні корпорації в Україні, їх відмітні риси та особли-

вості функціонування.
71. Розвиток спільного підприємства як основна форма орга-

нізації діяльності зарубіжних корпорацій в Україні.
72. Особливості національної політики щодо ТНК та інозем-

них інвестицій.
73. Подальші перспективи відносин України з ТНК.
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