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Вступ 

 

Курсова робота з навчальної дисципліни 

«Транснаціоналізація світової економіки» передбачає 

дослідження теоретичних та прикладних аспектів організації та 

функціонування транснаціональних компаній, а також 

транснаціонального виробництва та обігу в умовах 

трансформаційних зрушень світової економіки. Суттєве значення 

надається аналізу сучасних тенденцій та форм 

транснаціоналізації у сферах виробництва та послуг. 

Розглядаються основні складові економічного механізму та 

структура фінансування діяльності ТНК.  

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Транснаціоналізація світової економіки» забезпечує фундамент 

для подальшого вивчення таких дисциплін (модулів), як 

«Міжнародні фінанси», «Ризик-менеджмент у міжнародному 

бізнесі», «Корпоративне управління: світовий досвід та 

механізми залучення інвестицій», а також слугує засобом 

формування у студентів системного осмислення функціонування 

транснаціонального капіталу, що сприятиме більш зваженому та 

обґрунтованому виконанню аналітичної частини дипломної 

роботи.  

 

1. Загальні положення 

 

Метою курсової роботи з дисципліни є: формування 

системи теоретичних знань, набуття практичних навичок та 

здібностей у галузі аналізу транснаціоналізації світової 

економіки, економічного механізму функціонування ТНК, 

пріоритетів і проблем транснаціоналізації в умовах глобалізації.  

Основними завданнями курсової роботи є демонстрація 

студентами після засвоєння кредитного модуля згідно з вимогами 

навчальної програми таких результатів навчання:  

знання:  

  сутності ТНК, змісту і масштабів їх діяльності;  

  еволюції організаційних структур ТНК;  

  специфіки розроблення і реалізації глобальної стратегії 

ТНК;  



 

4 

 

  методів дослідження виробничо-комерційної діяльності 

ТНК;  

  факторів впливу на розвиток об’єднань підприємств.  

уміння:  

  володіти основними категоріями і поняттями;  

  аналізувати економічні явища та процеси в сфері 

транснаціоналізації світової економіки;  

  використовувати отримані результати економічних 

досліджень на практиці;  

  порівнювати ефективність процесів прямого іноземного 

інвестування різними ТНК світу;  

  розробляти стратегію диверсифікації діяльності 

транснаціональної корпорації на конкретному прикладі.  

досвіду (навичок):  

  у свідомому застосуванні набутих знань щодо 

економічної складової сталого розвитку у глобальному вимірі;  

 у критичному та системному сприйнятті галузевих та 

регіональних особливості діяльності ТНК, а також особливостей 

взаємодії ТНК та національних економік;  

  у формуванні системи теоретичних знань та набутті 

практичних навичок аналізу діяльності сучасних 

транснаціональних корпорацій,  

  у вмінні оцінювати особливості взаємодії ТНК та 

національних економік для надання відповідних рекомендацій.  

 

2. Основні етапи виконання курсової роботи 

 

Ефективна організація самостійної роботи студента 

передбачає планування часу на проведення необхідних видів 

робіт з урахуванням їхньої послідовності та трудомісткості. Тому 

для своєчасного виконання курсової роботи необхідно скласти 

план та графік роботи.  

Виконання курсової роботи здійснюється за такими етапами:  

  вибір теми роботи;  

 складання змісту роботи;  

  огляд літератури за темою роботи: фахової (монографій 

та статей); пошук законодавчих та нормативних матеріалів, які 

мають відношення до тематики дослідження; аналіз інформації, 
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що отримано з сайтів транснаціональних компаній та 

міжнародних наднаціональних організацій;  

  обробка теоретичного матеріалу;  

  підбір фактологічного та фактичного матеріалу;  

  аналіз і обробка фактичного матеріалу;  

  написання й оформлення курсової роботи;  

  подання роботи на обов'язкову експертизу на 

академічний плагіат через систему Moodle;  

  захист курсової роботи.  

Вибір теми роботи. Тема курсової роботи вибирається 

студентом відповідно до власних інтересів згідно з переліками 

рекомендованих джерел, представлених у даних методичних 

рекомендаціях та за погодженням з викладачем. Тематика робіт 

повинна мати практичну спрямованість. Студент може 

запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного 

обґрунтування доцільності її розробки. Не допускається вибір 

однієї теми декількома студентами в межах однієї академічної 

групи.  

При виборі теми важливо враховувати наявність попередніх 

напрацювань з даної тематики при написанні рефератів та інших 

видів робіт та індивідуальних завдань, власний професійний 

досвід, а також досвід виступів на наукових та практичних 

конференціях, форумах, семінарах. Перелік орієнтованих тем 

приведено в додатку А. 

Складання плану. Планування роботи починається зі 

складання робочого плану курсової роботи, що являє собою 

своєрідну наочну схему дослідження. Такий план 

використовується на перших стадіях роботи, дозволяючи ескізно 

представити досліджувану проблему в різних варіантах, що 

істотно полегшує керівнику оцінку загальної композиції й 

рубрикації майбутньої курсової роботи.  

План курсової роботи розкриває її зміст. Зміст роботи має 

дати загальне уявлення про напрями дослідження та відображати 

логічний зв’язок між її окремими складовими частинами. Він 

включає головні питання, які логічно пов’язані та послідовно 

розкривають зміст теми курсової роботи.  

Огляд літератури за темою роботи. У процесі написання 

курсової роботи студент має підібрати відповідну наукову 

літературу та нормативно-інструктивні матеріали з обраної 
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тематики, вивчити та здійснити їх аналіз. При цьому можуть 

використовуються бібліографічні каталоги, довідники, 

реферативні журнали, автоматизовані інформаційно-пошукові 

системи, бази та банки даних, на основі яких в кінці роботи 

формується список використаної літератури, а в тексті роботи 

подаються відповідні посилання. Базова та додаткова література 

з курсу, а також корисні інформаційні джерела наводиться в 

зазначених рекомендаціях. При вивченні літератури за обраною 

темою використовується не вся викладена в ній інформація, а 

тільки та, яка має безпосереднє відношення до теми роботи і є 

найбільш цінною й корисною.  

Аналіз і обробка фактичного матеріалу. Для аналізу 

фактичних статистичних даних студент може використовувати 

всі відомі йому методи та прийоми обробки інформаційних 

матеріалів, які є доречними в даному дослідженні. Для виконання 

другої частини курсової роботи студент знаходить вихідні дані 

самостійно, використовуючи дані аналітичних звітів 

транснаціональних компаній обраної країни як бази дослідження, 

матеріали сайтів міжнародних організацій та наднаціональних 

угруповань, інформацію у науковій літературі, аналітичних 

оглядах, статистичних щорічниках тощо.  

Написання і оформлення курсової роботи. У процесі 

написання курсової роботи студент може надавати окремі її 

частини на перевірку викладачеві для отримання необхідних 

консультацій та роз'яснень. Правила оформлення роботи подано 

нижче.  

Подання роботи на обов'язкову експертизу на 

академічний плагіат через систему Moodle за допомогою 

сервісу Unplag здійснюється студентами у порядку, 

встановленому внутрішніми нормативними документами 

НУВГП. Керівник роботи здійснює оцінювання якості виконання 

роботи, робить висновок щодо допуску її до захисту.  

Захист курсової роботи. День і час захисту курсової роботи 

визначає викладач-керівник згідно з графіком навчального 

процесу. Для розкриття змісту курсової роботи студенту 

надається 5-7 хвилин. Для захисту роботи студент складає тези 

виступу, оформлює ілюстративний матеріал, готується до 

відповідей на запитання. У виступі студент має представити 

мету, завдання, описати проблемну ситуацію, навести результати 
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проведеного дослідження, надати обґрунтовані висновки та 

пропозиції щодо вирішення проблеми.  

Захист курсової роботи оцінюється за критеріями, 

передбаченими зазначеними методичними рекомендаціями. По 

закінченні заслуховування студента виставляється оцінка, яка 

формується як сума балів за виконання та захист курсової роботи. 

 

3. Структура і зміст курсової роботи 

 

Титульний аркуш курсової роботи має містити дані про: 

університет; кафедру; навчальну дисципліну; тему курсової 

роботи; прізвище й ініціали студента, курс, номер академічної 

групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали 

керівника курсової роботи; оцінку за захист та дату захисту 

курсової роботи. 

 Форму титульного аркуша наведено в додатку Б. 

Зміст є основою курсової роботи і складається студентом 

самостійно, але обов'язково погоджується з керівником курсової 

роботи. Зміст має відтворювати назви розділів, параграфів тощо, 

які розкривають тему курсової роботи, із зазначенням номерів 

сторінок, на яких вони розміщені (Додаток В). 

Вступ. У «Вступі» студент розкриває актуальність і стан 

розроблення наукової проблеми, підстави та вихідні дані для 

розроблення теми курсової роботи, дає обґрунтування 

необхідності проведення дослідження,визначає об’єкт, предмет, 

мету та завдання, методи дослідження. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, яке породжує 

проблему та обрано для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта й 

відповідає, головним чином, на питання: яким чином вивчається 

процес або явище. 

Мета курсової роботи, а також зазначення конкретних 

завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети, 

є наступною логічною складовою частиною вступу. 

Завдання перераховують у вигляді перерахування: 

вивчити..., дослідити…, проаналізувати…, охарактеризувати…, 

встановити..., виявити..., визначити…та ін. Завдання мають 

відображати зміст розділів або підрозділів курсової роботи. 
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Методи дослідження. Вирішення поставлених у курсовій 

роботі завдань повинно здійснюватися з використанням 

наступних методів (перелік не є вичерпним):  

– загальнонаукові методи: аналогія, системний аналіз, 

формалізація;  

– методи логічної абстракції: аналіз і синтез, індукція та дедукція;  

– економіко-математичні методи: факторний, системно-

структурного аналізу;  

– методи економіко-статистичного аналізу: табличний, 

графічний, групування, класифікації;  

– маркетингові методи: SWOT, матричний, спостереження, 

опитування;  

– методи експертної діагностики: ранжування, порівняння, 

оцінювання.  

Обсяг вступу має становити 2 сторінки. 

Основна частина Кожен розділ основної частини 

рекомендується розбивати на два, три або більше підрозділів 

(найчастіше 2 – 3). Зміст і кількість розділів основної частини 

роботи визначаються обраною темою, характеристиками об’єкту 

досліджень, метою і завданням дослідження та іншими 

факторами. Основна частина повинна містити власну переробку 

студентом наявних інформаційних матеріалів. В тексті 

обов’язково мають бути посилання на цитовані джерела у 

квадратних дужках (наприклад, [1]). Після наведених цитат 

мають бути проміжні висновки автора.  

Основна частина курсової роботи складається з трьох 

розділів. В розділі 1 викладаються основні теоретичні 

положення, які характеризують об’єкт та предмет дослідження, 

методологічні та методичні підходи до їх ідентифікації, 

характеристики та оцінки, а також наводиться передовий досвід 

у вирішенні теоретичних та практичних задач; обсяг – 8 - 10 

сторінок.  

В розділі 2 подається економіко-статистична та інша 

характеристика транснаціональних компаній по обраній 

студентом країні (регіону), представляються фактори впливу на 

діяльність ТНК, проводиться їхній аналіз, надається оцінка. У 

роботі над другим розділом студент має проявити й використати 

свої аналітичні та розрахункові компетенції. Обсяг – 10-12 

сторінок.  
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В розділі 3 необхідно викласти вирішення задачі з 

обов’язковим наведенням проміжних та підсумкових висновків. 

Обсяг – 8-10 сторінок. 

Висновки містять результати виконання курсової роботи та 

пропозиції і рекомендації щодо їхнього практичного 

використання. Слід звернути особливу увагу на можливі наслідки 

запропонованих перетворень як для економіки України, так і для 

міжнародної економіки загалом. 

Список використаних джерел додається наприкінці 

курсової роботи та має містити не менше 25 джерел наукової й 

методичної літератури. Він має бути складений у певному 

порядку (законодавчі та нормативні акти, статистичні довідники, 

загальна та спеціальна література за алфавітом). Відомості про 

джерела, які вміщені до списку, необхідно давати згідно з 

вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням 

праць (Додаток Ж). 

Додатки. У додатки вміщуються статистичні матеріали, 

розрахункові таблиці; узагальнювальні схеми чи діаграми. За 

наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка 

«Додатки», номер якої є останнім, що відноситься до обсягу 

курсової роботи. 

 

4. Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Вимоги до структури й оформлення курсових робіт 

розроблено на базі ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 3582-

97. Державний стандарт України. Інформація та документація. 

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила. – К.: Держстандарт України, 1998. – 

27с.; ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення 

продукції на виробництво. Правила виконання науково-

дослідних робіт. Загальні положення. – К.: Держстандарт 

України, 2001. – 18с. 

Обсяг роботи має бути в межах 40 сторінок друкованого 

тексту, без врахування списку використаних джерел і додатків. 

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – не менше 25 мм, 

верхнє та нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 

Шрифт повинен бути чітким, чорного кольору, з однаковою 
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щільністю тексту (Додаток Г). 

 Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі й 

дорівнювати 5 знакам (приблизно 1,25 см), вирівнювання 

основного тексту – по ширині. 

Під час комп’ютерного набору тексту слід 

використовувати гарнітуру шрифту Times New Roman, кг. 14. 

Міжрядковий інтервал – множник 1,5. Під час оформлення 

таблиць та рисунків допускається використання 12 розміру 

шрифту. Міжрядковий інтервал у таблиці має бути 1.0. 

Текст курсової роботи має бути надрукований з 

обов'язковим дотриманням таких відступів від краю аркуша: 

лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – 20 мм. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами. 

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті. 

Нумерувати сторінки починають зі вступу, враховуючи 

попередні сторінки: титульний аркуш, зміст. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують 

великими літерами по центру. 

Кожну структурну частину курсової роботи треба 

починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи 

варто розташовувати в центрі та писати великими літерами без 

крапки наприкінці. 

Текст основної частини роботи можна поділяти на розділи 

та підрозділи. Найменування розділів і підрозділів основної 

частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Відстань між заголовком розділу та підрозділу й 

заголовком і текстом повинна дорівнювати 1 комп'ютерному 

інтервалу.  

Номер підрозділу складається з номера розділу і 

порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В 

кінці номера підрозділу має бути крапка, наприклад: «2.3» (третій 

підрозділ другого розділу). 

Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Усі розділи 

роботи починаються з нової сторінки, новий підрозділ 

починається з тієї ж сторінки, на якій закінчився попередній, 
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залишивши відступ у два рядки. 

Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена 

текстом не менше ніж на 2/3 сторінки. В усьому тексті роботи 

використовуються однакові типи лапок: «текст». 

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в курсовій роботі 

безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці.  

Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над таблицею 

симетрично до тексту. У правому верхньому куті над 

відповідним заголовком розміщують напис «Таблиця» із 

зазначенням її номера. Номер та лиці повинен складатися з 

номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад: 

«Таблиця 1.1» (перша таблиця першого розділу). Заголовки 

граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких. Приклад побудови таблиці наведено в додатку Д. 

Під час перенесення частини таблиці на іншу сторінку 

пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, 

наприклад «Продовження табл. 1.1», нумерація стовпчиків 

таблиці в цьому випадку і буде шапкою таблиці. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 

додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу). Якщо в 

роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 

правилами. Назву ілюстрації розташовують під ілюстрацією з 

абзацного відступу. Приклад побудови рисунка наведено в 

додатку Е. Ілюстрації та таблиці, які розміщені на окремих 

сторінках курсової роботи, вміщують до загальної нумерації 

сторінок. 

Відстань між попереднім та наступним текстом і 

таблицею/рисунком має дорівнювати 1 рядку. 

Список використаних джерел рекомендується розміщувати 

в алфавітному порядку або в порядку згадування джерел у тексті 

за їхньою наскрізною нумерацією. Якщо список розміщують в 

алфавітному порядку, джерела іноземною мовою розміщують за 

алфавітом після їхнього переліку українською й російською 

мовами. 

Додатки оформлюють як продовження роботи та 
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розміщують у порядку появи посилань на них у тексті. Кожен 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 

мати заголовок, надрукований у правому куті рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої. Додатки слід 

позначати послідовно великими літерами української абетки за 

винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», 

«Додаток Б» тощо.  

 

5.Захист курсової роботи 

 

Курсова робота виконується самостійно, консультуючись 

із викладачем, протягом вивчення дисципліни відповідно до 

графіка навчального процесу. 

Курсова робота має бути виконана і подана на кафедру 

згідно з терміном, зазначеним у навчальному плані. 

Виконання курсової роботи на якісному рівні є 

обов'язковою умовою отримання студентом позитивної 

підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни. 

Якість виконання курсової роботи визначається наявністю 

таких елементів наукового дослідження: 

 системного аналізу проблемної ситуації та об'єкта 

дослідження; 

 теоретичного узагальнення наявних підходів до 

вирішення проблемної ситуації та використання передової 

сучасної методології і науково-методичного інструментарію; 

 наявність елементів творчості. 

У процесі виконання курсової роботи студент, 

використовуючи знання теоретичного матеріалу та набуті 

теоретичні навички за фахом, має продемонструвати здатності до 

науково-дослідної роботи і вміння творчо мислити й вирішувати 

актуальні науково-прикладні завдання. 

Після перевірки курсової роботи керівником протягом 

тижня студент отримує роботу зі вказаними в ній зауваженнями, 

які наводяться на зворотному боці титульного аркуша, або ж з 

допуском до захисту, який відображено на титульному аркуші. 

Зауваження керівника мають бути деталізовані та обґрунтовані. 

Після доопрацювання студент повторно подає курсову 

роботу керівнику для перевірки усунення вказаних зауважень. 

Після рецензування курсової роботи керівником студент 
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допускається до захисту. 

 

6.Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Оскільки написання курсової роботи є однією з форм 

самостійної роботи студента, то оцінка за її виконання 

складається з оцінки за її виконання та оцінки за захист. 

Оцінювання знань студента під час виконання та захисту 

курсової роботи проводиться комісією, склад якої визначено 

відповідним протоколом засідання кафедри міжнародних 

економічних відносин за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими етапами навчальної діяльності (табл. 1) 

Розподіл балів за етапами курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Транснаціоналізація світової економіки» 

Таблиця 1 

Елементи навчальної діяльності Бали 

Вибір та обґрунтування актуальності теми курсової 

роботи 

4 

 

Підбір та огляд літератури за темою курсової 

роботи 

11 

 

Аналіз теоретичних підходів щодо вирішення 

проблеми 

10 

 

Проведення аналізу та узагальнення його 

результатів 

10 

 

Графічне відображення отриманих результатів 

дослідження 

5 

 

Використання економіко-математичних методів у 

процесі виконання дослідницької частини роботи 

10 

 

Логічні та виважені висновки 10 

Оформлення курсової роботи 8 

Компонент своєчасності здачі роботи на перевірку 7 

Захист курсової роботи 25 

Підсумковий рейтинговий бал з курсової роботи 100 

 

    Захист курсової роботи здійснюється публічно перед комісією 

у складі викладачів з цієї навчальної дисципліни, завідувача 

кафедри та провідних викладачів кафедри. 

Максимальна оцінка за захист курсової роботи з навчальної 
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дисципліни «Транснаціоналізація світової економіки» складає 25 

балів, до того ж застосовується гнучкий підхід щодо оцінювання 

знань студента під час захисту залежно від рівня його 

теоретичної підготовки, доповіді та якості надання відповідей на 

запитання за темою курсової роботи. 

Оцінка 24 – 25 балів ставиться студенту за системний 

аналіз проблеми й об'єкта дослідження; чітке володіння 

понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами 

діагностики транснаціоналізації світової економіки; логічну та 

вичерпну відповідь на запитання керівника і членів комісії в 

процесі захисту. 

Оцінка 21 – 23 бали ставиться студенту за системний аналіз 

проблеми й об'єкта дослідження; володіння понятійним 

апаратом, методами, методиками та інструментами діагностики 

транснаціоналізації світової економіки; неточності у відповіді 

студента в процесі захисту.  

Оцінка 18 – 20 балів ставиться за системний аналіз 

проблеми й об'єкта дослідження; володіння понятійним 

апаратом, методами, методиками та інструментами діагностики 

транснаціоналізації світової економіки; незначні випадкові 

похибки у відповіді студента в процесі захисту, які суттєво не 

впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінка 15 – 17 балів ставиться за аналіз проблеми й об'єкта 

дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами діагностики транснаціоналізації 

світової економіки; відсутність обґрунтованих висновків; 

незначні похибки у відповіді студента в процесі захисту, які 

суттєво не впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінка 12 – 14 балів ставиться за аналіз проблеми й об'єкта 

дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами діагностики транснаціоналізації 

світової економіки; відсутність обґрунтованих висновків; не 

достатньо обґрунтовані відповіді студента в процесі захисту. 

Оцінка 9 – 11 балів ставиться за частковий аналіз проблеми 

й об'єкта дослідження; не чітке володіння понятійним апаратом, 

методами, методиками та інструментами діагностики 

транснаціоналізації світової економіки; відсутність 

обґрунтованих висновків; похибки у відповіді студента в процесі 

захисту, які впливають на її повноту та змістовність. 
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Оцінка 6 – 8 балів ставиться за недостатнє вміння 

застосовувати теоретичні знання для написання курсової роботи; 

не чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками 

та інструментами діагностики транснаціоналізації світової 

економіки; відсутність обґрунтованих висновків; значні похибки 

у відповіді студента в процесі захисту, які суттєво впливають на 

її повноту та змістовність. 

Оцінка 3 – 5 балів ставиться за часткове вміння 

застосовувати теоретичні знання для написання курсової роботи; 

не чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками 

та інструментами діагностики транснаціоналізації світової 

економіки; відсутність обґрунтованих висновків. 

Оцінка 0 – 2 бали ставиться студенту за часткове 

опанування (до 50 %) програмного матеріалу та неправильне 

його використання для написання курсової роботи; не володіння 

понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами 

діагностики транснаціоналізації світової економіки; відсутність 

обґрунтованих висновків. 
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Додаток Г 

Зразок оформлення сторінки тексту 

  

25-30 мм 

РОЗДІЛ 3 

СТРАТЕГІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО 

ВИРОБНИЦТВА І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.1. Основні елементи операційної стратегії ТНК 

 
Найголовнішим стратегічним завданням України є 

визначення власного місця в динамічно змінній глобальній 

структурі світу. Новітня історія переконливо довела, що 

повторення шляху, який уже пройшли розвинені індустріальні 

країни, так званий надолужений розвиток, що передбачає масове 

виробництво промислових товарів при використанні дешевих 

власних ресурсів, неефективний.  

Можливості України у сфері неоекономіки можна і 

потрібно шукати в проблемному полі постіндустріальної 

економіки, а саме тих потенційних «точках зростання» де 

українська наука вже має такі випереджальні конкурентні 

переваги. Накопичені знання плюс «людський капітал», а також 

реформовані інститути влади [53, c.45-47]. 

Сама по собі ідея перспективності інноваційного розвитку 

вітчизняної економіки з усіма її очевидними позитивними 

ефектами є найактуальнішою проблемою сьогодення.  

20 мм 

 

10-15 

 

20 мм 
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Додаток Д 

Зразок оформлення таблиці 

Таблиця 1.3 

Розподіл припливу прямих іноземних інвестицій по 

країнах та регіонах в 2017 – 2020 роках* 
№ 

з/п 

Показники 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

млрд. 

дол. 

США 

% млрд. 

дол. 

США 

% млрд. 

дол. 

США 

% 

1 2 5 6 7 8 9 10 

1 Світ у цілому 1833,3 100,0 1697,4 100,0 1040,3 100,0 

2 Розвинуті 

країни 

1247,6 68,0 962,3 56,7 565,6 54,4 

3 ЄС 804,3 43,9 503,5 29,7 356,7 34,3 

4 США 232,8 12,7 316,1 18,6 135,9 13,1 

5 Японія 22,5 1,2 24,4 1,3 11,4 1,1 

6 Країни, що 

розвиваються 

499,7 27,2 620,7 36,6 405,5 39,0 

7 Африка 53,0 2,9 87,6 5,1 55,9 5,4 

8 Латинська 

Америка 

126,3 6,9 144,4 8,5 85,5 8,2 

9 Азія, 

Австралія та 

Океанія 

320,4 17,5 388,7 22,9 264,1 25,4 

10 Південно-

Східна 

Європа  

85,9 4,7 114,4 6,7 69,3 6,7 

*Складено та розраховано автором на основі [60,с.5]; [62,с. 15-

16].  
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Додаток Е 

Зразок оформлення ілюстрації 

 

Рис. 2.2 Аналіз експорту-імпорту товарів легкої промисловості 

України за 2020 рік* 

   *Складено автором на основі [36] 
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