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ВСТУП 

Анотація 

Глобалізація світових господарських зв’язків породжує суттєві 

суперечності та непорозуміння, розв’язання яких можливе лише завдяки пошуку 

компромісу, узгодженню інтересів країн у формі міжнародних домовленостей та 

угод. Саме на вивчення системи міждержавного регулювання відносин, що 

знаходить своє організаційне оформлення у міжнародних організаціях, 

спрямовує свої зусилля перший змістовий модуль наукової дисципліни 

«Міжнародні організації і транснаціональні корпорації». Завданням другого 

змістового модулю дисципліни є дослідження різних аспектів функціонування 

транснаціональних корпорацій, що являють собою могутню частину 

корпоративного бізнесу, відіграють провідну роль в посиленні та укріпленні 

світових господарських зв’язків, і, нарешті, виступають рушійною силою 

розвитку світової економіки. 

Ключові слова: міжнародні організації, історичний розвиток міжнародних 

організацій, ООН, Європейський Союз, НАТО, ЮНЕСКО, міжнародні валютно-

фінансові організації, спеціальні економічні зони, СОТ, транснаціональні 

корпорації, критерії транснаціоналізації (структурний критерій, критерій 

результативності, біхевіоральний (поведінковий) критерій), форми ТНК, 

середовище ТНК, глобалізація, інтернаціоналізація, міжнародний бізнес, 

еволюція ТНК, картель, синдикат, трест, концерн, багатогалузеві концерни, 

конгломерат, консорціум, транснаціональні стратегічні альянси. 

 

Abstract 

The globalization of world economic relations creates significant contradictions 

and misunderstandings, which can be resolved only by finding a compromise, 

reconciling the interests of countries in the form of international agreements and 

treaties. The first content module of the scientific discipline «International 

Organizations and Transnational Corporations» directs its efforts to the study of the 

system of interstate regulation of relations, which finds its organizational design in 

international organizations. The task of the second content module of the discipline is 

to study various aspects of the functioning of transnational corporations, which are a 

powerful part of corporate business, play a leading role in strengthening and 

strengthening world economic ties, and, finally, act as a driving force for the 

development of the world economy. 

Key words: international organizations, historical development of international 

organizations, The United Nations, European Union, NATO, UNESCO, international 

monetary and financial organizations, special economic zones, WTO, transnational 

corporations, criteria of transnationalization (structural criterion, performance 

criterion, behavioral (behavioral) criterion), forms of transnational corporations, the 

environment of transnational corporations, globalization, internationalization, 

international business, evolution of transnational corporations, cartel, syndicate, trust, 

concern, diversified concerns, conglomerate, consortium, transnational strategic 

alliances.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

(освітня програма), 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів – 6 Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові 

науки»  

Нормативна 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 4-й 

Електронний адрес РПНД на сайті 

Університету 

http://www.nuos.edu.ua/students/osvita/860/ 

Спеціальність 

051 «Економіка» 
(код та найменування)   

Семестр 

8-й 

Лекції 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

- 

30 год. 

Практичні 

30 год. 

Загальна кількість годин 180 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

аудиторних:  

4 год.; 

 

самостійної роботи: 

8 год. 

 

Освітній рівень: 

Перший 

(бакалаврський) 

Самостійна 

робота 

120 год. 

Вид контролю: 

екзамен 

Форма 

контролю: 

комбінована 
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2. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ» є формування у студентів 

компетентностей щодо механізмів функціонування міжнародних організацій в 

системі наддержавного регулювання світового господарства і структури та 

особливостей розвитку транснаціональних корпорацій (ТНК), їх ролі у розвитку 

глобальної та національних економік. 

 

3. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовами для вивчення дисципліни є: міжнародна економіка, 

міжнародні фінанси, міжнародна торгівля, міжнародна інвестиційна діяльність, 

статистика. 
(за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання: 

• засвоєння сутності і характерних рис міжнародних організацій; 

• з’ясування механізму функціонування міжнародних організацій; 

• характеристика критеріїв та середовища функціонування 

транснаціональних корпорацій; 

• висвітлення специфіки менеджменту в транснаціональних корпораціях; 

• дослідження економічного механізму глобальної діяльності 

транснаціональних корпорацій; 

• з’ясування значення транснаціональних корпорацій у формуванні сучасних 

тенденцій руху капіталів; 

• дослідження економічного впливу глобальних стратегій транснаціональних 

корпорацій на економіку України. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та загальні аспекти діяльності 

міжнародних організацій 

Тема 1. Сутність і характерні риси міжнародних організацій [4, с. 7-14] 

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій [4, с.17-32; 13, с.53-

80] 
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Тема 3. Система об’єднаних націй та міжнародне економічне співробітництво [7, 

с.126-141; 13, с.82-116] 

Тема 4. Багатосторонні міждержавні організації з питань торгової та економічної 

політики [4, с.92-155; 13, с.121-160] 

Тема 5. Міжнародні фінансові інституції [5, с.156-171; 13, с.222-273] 

Тема 6. Формування глобальної інституціональної взаємодії [6, с.181-200; 13, 

с.403-420] 

 

Змістовий модуль 2. Транснаціональні корпорації як суб’єкт міжнародного 

бізнесу в умовах глобалізації 

Тема 7. Поняття, критерії та середовище функціонування транснаціональних 

корпорацій [3, с.5-39; 11, с.316-325] 

Тема 8. Специфіка менеджменту в транснаціональних корпораціях [3, с.123-138; 

14, с. 109-128] 

Тема 9. Економічний механізм глобальної діяльності транснаціональних 

корпорацій [3, с. 74-98; 12, с.412-438] 

Тема 10. Особливості формування та реалізації стратегії транснаціональної 

корпорації [3, с.40-58] 

Тема 11. Транснаціональні корпорації як елемент міжнародної інвестиційної 

діяльності [3, с.99-122; 14, с.215-232] 

Тема 12. Економічний вплив глобальних стратегій транснаціональних 

корпорацій на економіку України [3, с.139-152; 8, с.112-116] 
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Тематичний план навчальної дисципліни «Міжнародні організації і 

транснаціональні корпорації» 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

лек пр с.р. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи та загальні аспекти діяльності 

міжнародних організацій 

Тема 1. Сутність і характерні риси міжнародних 

організацій 
14 2 2 10 

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних 

організацій 
20 4 4 12 

Тема 3. Система об’єднаних націй та 

міжнародне економічне співробітництво 
14 2 2 10 

Тема 4. Багатосторонні міждержавні організації 

з питань торгової та економічної політики 
14 2 2 10 

Тема 5. Міжнародні фінансові інституції 14 2 2 10 

Тема 6. Формування глобальної 

інституціональної взаємодії 
14 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 1 90 14 14 62 

Змістовий модуль 2. Транснаціональні корпорації як суб’єкт міжнародного 

бізнесу в умовах глобалізації 

Тема 7. Поняття, критерії та середовище 

функціонування транснаціональних корпорацій 
17 4 4 9 

Тема 8. Специфіка менеджменту в 

транснаціональних корпораціях 
14 2 2 10 

Тема 9. Економічний механізм глобальної 

діяльності транснаціональних корпорацій 
14 2 2 10 

Тема 10. Особливості формування та реалізації 

стратегії транснаціональної корпорації 
17 4 4 9 

Тема 11. Транснаціональні корпорації як 

елемент міжнародної інвестиційної діяльності 
14 2 2 10 

Тема 12. Економічний вплив глобальних 

стратегій транснаціональних корпорацій на 

економіку України 

14 2 2 10 

Разом за змістовим модулем 2 90 16 16 58 

Разом за курсом 180 30 30 120 

 

Теми практичних занять 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

(денна форма) 

1 Сутність і характерні риси міжнародних організацій 2 

2 Механізм функціонування міжнародних організацій 4 
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3 Система об’єднаних націй та міжнародне економічне 

співробітництво 

2 

4 Багатосторонні міждержавні організації з питань 

торгової та економічної політики 

2 

5 Міжнародні фінансові інституції 2 

6 Формування глобальної інституціональної взаємодії 2 

7 Поняття, критерії та середовище функціонування 

транснаціональних корпорацій 

4 

8 Специфіка менеджменту в транснаціональних 

корпораціях 

2 

9 Економічний механізм глобальної діяльності 

транснаціональних корпорацій 

2 

10 Особливості формування та реалізації стратегії 

транснаціональної корпорації 

4 

11 Транснаціональні корпорації як елемент міжнародної 

інвестиційної діяльності 

2 

12 Економічний вплив глобальних стратегій 

транснаціональних корпорацій на економіку України 

2 

 Разом 30 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 3 години на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 3 години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів –10 год. на 1 захід. 

 

Завдання для самостійної роботи  

№ 

з/п Вид роботи 

Кількість 

годин 

Денна форма 

Змістовий модуль 1 

1 Підготовка до лекцій  21 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

презентації) 

21 

3 Підготовка до модульного контролю 1 10 

Змістовий модуль 2 

1 Підготовка до лекцій  24 

2 Підготовка до практичних занять (виконання тестів, 

презентації) 

24 

3 Підготовка до модульного контролю 2 10 

… Підготовка до екзамену 10 

... Всього 120 
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6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: 

1. На практичних заняттях – тести, презентації 

2. Модульні контролі (у вигляді модульних контрольних робіт) 

3. За весь курс – екзамен 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю  

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки семестрового екзамену. У кожного компонента своя частка в 

загальній системі оцінок. У проміжних оцінках студент може набрати від 60 до 

80 балів. Під компонентом проміжних оцінок розуміються поточні оцінки 

протягом семестру (виконання тестових завдань, розв’язання задач, модульні 

контролі за змістовими модулями). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, 

самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на семінарських заняттях та 

набутих практичних навичок під час виконання практичних завдань. 

Питома вага семестрового екзамену в загальній системі оцінок – 20 балів. 

Екзамен студенти складають відповідно до вимог робочого навчального плану у 

терміни, передбачені графіком навчального процесу. Під час екзамену студент 

отримує екзаменаційний білет, в якому передбачається комбінація з двох 

теоретичних запитань і чотирьох тестових завдань різних типів. Після 

підготовки, за результатами відповідей на екзаменаційний білет проводиться 

співбесіда, після якої виставляється остаточна оцінка за складання екзамену. 

Питома вага теоретичного питання в загальній оцінці – 8 балів, тестового 

завдання – 1 бал. 

Право здавати семестровий екзамен дається студенту, якій з урахуванням 

максимальних балів проміжних оцінок набирає не менше 60 балів. Підсумкова 

оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки семестрового 

екзамену. 

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після досягнення 

результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з позитивних оцінок, 

передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності магістрантів 

та їх оцінювання 

Кількість 

балів 
Критерії оцінювання 

Тестові завдання 

3 
Студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Правильно вирішив усі тестові завдання 
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2 
В цілому володіє навчальним матеріалом. Правильно вирішив 

половину тестових завдань 

1 
Студент майже не володіє навчальним матеріалом. Правильно 

вирішив меншість тестових завдань 

0 
Студент не володіє навчальним матеріалом. Не вирішив жодного 

тестового завдання 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 18 балів (6 тестів по 3 бали) 

Модуль 2: 18 балів (6 тестів по 3 бали) 

Презентації 

3 

Презентація, доповідь є чіткою, логічною та організованою. 

Слухачі можуть слідкувати за ходом презентації / думки. 

Доповідач надає точну та повну інформацію основних концепцій 

і теорій з використанням літературних джерел. Включено 

застосування реальних прикладів для висвітлення питання. 

2 

Загалом презентація чітка і добре організована. Кілька моментів 

можуть бути незрозумілими для слухачів. 

У більшості місць пояснення теорії та концепції точне і повне. 

Суттєвих помилок немає. 

1 

Слухачі можуть зрозуміти презентацію, лише доклавши свої 

зусилля. Деякі з арґументів нечіткі. Слабка організація. 

Пояснення концепції та теорії неточне і неповне. Досить суттєві 

помилки в тексті презентації, проте деяка інформація точна. 

0 Студент не підготував презентацію 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 

Модуль 2: 12 балів (4 роботи по 3 бали) 

Модульна контрольна робота 

10 

Студент дає абсолютно правильні відповіді на питання з 

викладенням оригінальних висновків, отриманих на основі 

програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів 

9 
Виставляється студенту, який повністю розкрив питання на основі 

програмного та додаткового матеріалу 

8 
Виставляється студенту, який повністю розкрив питання, а 

програмний матеріал викладено у відповідності до вимог 

7 
Виставляється, коли студент розкрив питання, проте при 

викладенні програмного матеріалу допущені окремі помилки 

6 
Відповідь в цілому правильна, допущені несуттєві помилки та 

неточності у викладенні матеріалу 

5 
Виставляється, коли студент неповністю розкрив питання, 

відповідь містить суттєві помилки 

4 
Відповідь має суттєві помилки, аргументи не сформульовані, 

використовуються невірна термінологія 

3 Виставляється студенту, який виявляє здатність до викладення 
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думки лише на елементарному рівні 

1-2 

Виставляється студенту, який має фрагментарні знання, які не 

дозволяють розкрити питання. Такий студент не може викласти 

свою думку навіть на елементарному рівні 

Екзамен 

19-20 

Студент цілком володіє навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

відповідей на теоретичні питання та письмових відповідей на 

питання практичного вмісту. Усі завдання виконані без помилок. 

17-18 

Студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 

обґрунтовано викладає його під час усних відповідей, здебільшого 

розкриває зміст практичних завдань. Правильно виконав 

більшість завдань. 

15-16 

Студент володіє навчальним матеріалом, але під час висвітлення 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає окремі несуттєві неточності та незначні помилки. 

13-14 

Студент володіє навчальним матеріалом, викладає його основний 

зміст під час усних відповідей та письмового завдання, але без 

глибокого аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно 

виконав дві третини завдань. 

11-12 

Загалом студент володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних відповідей та письмового завдання. 

Допускає окремі неточності та помилки. 

9-10 

Студент частково володіє навчальним матеріалом. Під час усних 

відповідей викладає його фрагментарно, недостатньо розкриває 

зміст практичних завдань. Допускає у своїх відповідях неточності. 

7-8 
Студент виявляє базові знання. Поверхнево розкриває зміст 

теоретичних питань та у практичних завданнях допускає помилки. 

5-6 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Без 

аргументації і обґрунтування викладає його під час усних 

відповідей. Правильно виконує меншість завдань. 

3-4 

Студент недостатньо володіє навчальним матеріалом. Не в змозі 

викласти зміст більшості питань екзаменаційного білета під час 

усних відповідей. Допускає при цьому суттєві помилки. 

Правильно виконав одне завдання. 

1-2 

Студент не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

викласти. Не розуміє змісту теоретичних питань та практичних 

завдань. 

0 Студент не з’явився на іспит. 

 

Модульний контроль у формі модульної контрольної роботи 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал (МК 1) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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Бал (МК 2) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Модуль 1: 10 балів 

Модуль 2: 10 балів 

Підсумковий контроль у формі екзамену 

Правильних 

відповідей,% 

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

Бал 20-19 18-17 16-15 14-13 12-11 10-9 8-7 6-5 4-3 2-1 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 

Екзамен: 20 балів 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання тестових завдань 12*3 бали = 36 балів 

Підготовка презентацій 8*3 бали = 24 бали 

Модульний контроль 1 10 балів 

Модульний контроль 2 10 балів 

Екзамен 20 балів 

Всього 100 

 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання  

Елемент програми 

Денне відділення 

Вид роботи 
Кількість 

балів 

ЗМ 1 

Т1 Тестові завдання 3 

Т2 Тестові завдання, презентація 6 

Т3 Тестові завдання, презентація 6 

Т4 Тестові завдання, презентація 6 

Т5 Тестові завдання, презентація 6 

Т6 Тестові завдання 3 

МК 1 Контрольна робота 10 

ЗМ 2 

Т7 Тестові завдання 3 

Т8 Тестові завдання, презентація 6 

Т9 Тестові завдання, презентація 6 

Т10 Тестові завдання, презентація 6 

Т11 Тестові завдання, презентація 6 

Т12 Тестові завдання 3 

МК 2 Контрольна робота 10 

Підсумковий контроль Екзамен 20 

Сума балів  100 

 

9. Засоби навчання 

• мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 
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• комп'ютери, комп’ютерні системи та мережи; 

• бібліотечні фонди (навчальні посібники, методичні рекомендації, наукова 

література тощо). 

 

10. Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 

1. Transnational corporations: investment and development. Editor-in-Chief: James 

X. Zhan. Manchester Metropolitan University, United Kingdom, 2018. URL: 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeia2018d3_en.pdf. 

2. Hurd I. International Organizations: Politics, Law, Practice. 3rd Edition. 

Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 2018. 300 pages. 

3. Давидова І.О., Величко К.Ю., Печенка О.І. Транснаціональні корпорації: 

навчальний посібник. Харків: Видавництво «Форт». 2018. 175с. 

4. Стройко Т.В. Міжнародні організації: навч. посібник. К.: Кондор-

Видавництво. 2018. 250с. 

Допоміжна література: 

5. Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. Міжнародні економічні 

відносини: навч. посібник. К.: «Центр учбової літератури». 2013. 256с. 

6. Боднар І. Міжнародна інформація: Навчально-методичний посібник для 

самостійного вивчення курсу. Львів: «Новий Світ-2000». 2016. 284с. 

7. Європейська та євроатлантична інтеграція: навчальний посібник / за заг. ред. 

О.М. Лютак. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.2016. 376с. 

8. Лісовський П.М. Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, 

глобалізація: Навч. посібник. К.: Кондор-Видавництво. 2017. 156с. 

9. Мазаракі А.А., Андрощук Г.О., Бай С.І. та ін. Трансфер технологій: 

підручник. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2014. 556с. 

10. Матюшенко І.Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України): 

навч. посібн. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна.2013. 396с. 

11. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: навч. посібник / 

Т.В. Шталь [та ін.]. Харків: «Видавництво «Форт».2015. 364с. 

12. Міжнародні економічні відносини: підручник / За ред. А.П. Голікова, О.А. 

Довгаль. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2014. 602с. 

13. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс: 3-тє вид. перероб. та доп. 

Навч. посібн. / За ред. Ю.Г. Козака., В.В. Ковалевського, Н.С. Логвінової. К.: 

Центр учбової літератури.2018. 344с. 

14. Рогач О.І. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка: 

монографія. К.: «Видавництво «Центр учбової літератури». 2020. 368с. 

15. Рокоча В.В., Акельма В.Г., Терехов В.І. та ін. Міжнародна торговельна 

діяльність: підручник. К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 

2018. 698с. 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека імені В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

2. Верховна Рада України. URL: www.rada.gov.ua 
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3. Инновации, управление изменениями в организациях, управление 

знаниями.URL: http://www.bizbooks.com.ua/catalog/cat.php3?c=193&lang=1 

4. Інтелектуальна власність: науково-практичний журнал. URL: 

http://www.intelvlas.com.ua/ 

5. Інтелектус: веб-журн. URL:http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html 

6. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. URL: 

https://www.me.gov.ua 

7. Міністерство освіти та науки України. URL: http://www.mon.gov.ua 

8. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua 

9. Інтернет- портал для управлінців. URL: http://www.management.com.ua 

10. Офіційний сайт транснаціональної компанії «Exxon Mobil Corporation». URL: 

https://www.exxonmobil.com. 

11. Офіційний сайт транснаціональної компанії «Sinopec Group». URL: 

https://www.sinopec.com.cn. 

12. Офіційний сайт транснаціональної компанії «System Capital Management». 

URL: https://www.scm.com.ua. 

13. Офіційний сайт транснаціональної компанії «Walmart Stores». URL: 

https://www.walmart.com. 

14. Офіційний сайт транснаціональної компанії «Interpipe Limited». URL: 

https://www.interpipe.biz/en/company.html. 

15. Global investment trends monitor: UNCTAD. URL: 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2014d5_en.pdf 


