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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна (вечірня) форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів – 2 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – Вплив доходів 

інституційних іноземних 

інвестицій на економіку 

однієї з країн за 2015-

2020 роки 
   (вид завдання) 

Галузь знань 

29 – Міжнародні відносини 

(шифр і назва) 
 

Спеціальність 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

(код і назва) 
 

 

Спеціалізації: 

- 

____________________ 

(назва) 
 

Рівень вищої освіти: 

третій (програма PhD) 

 
 

за вибором здобувача 

 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

1-й 

Лекції 

 16 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Лабораторні 

 -  

Самостійна робота 

 60 год.  

у т.ч. ІНДЗ*: - 30 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Інституційні зміни у світовому господарстві» містить розкриття 

змісту, теоретико-методологічних засад і наукового інструментарію 

інституційної економічної теорії; демонструє її аналітичні можливості у їх 

науково-практичному застосуванні до дослідження та розв'язання проблем 

функціонування і розвитку сучасного світового господарства, розробки 

стратегії обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень в 

умовах сучасних інституційних змін у світовому господарстві. 

Завданням є формування уявлення про зміст, структуру та 

фундаментальні теоретико-методологічні основи інституційної економічної 

теорії; техніку інституційного аналізу функціонування світової економіки; 

набуття навичок аналізу економічних мотивів діяльності та результативності 

іноземних інвесторів в сучасних умовах інституалізації світового господарства, 

обґрунтування та прийняття міжнародних інвестиційних рішень. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей. Інтегральна компетентність: 

Здатність виявляти та розв’язувати комплексні задачі та проблеми в сфері 

міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та генерувати нові ідеї 

їх комплексного розв’язання, що передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань у процесі дослідницько-інноваційної 

діяльності та професійної практики. 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, 

брати на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, 

сповідуючи та дотримуючись принципів наукової етики.  

ЗК 05. Здатність до планування, розробки й реалізації власної стратегії 

науково-дослідної  діяльності на основі кваліфікованого критичного 

осмислення існуючих наукових даних з різних джерел. 

ЗК 07. Здатність до системного творчого мислення та конструювання 

власних дослідницьких систем та моделей на основі ефективного використання 

сучасної методології наукового пізнання та новітніх методів наукових 

досліджень.  

ЗК 08. Готовність до самокритики та саморозвитку, підвищення 

наукового і культурного кругозору рівня здобувача наукового ступеня доктора 

філософії. 

Спеціальні компетентності: 

СК 01. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, 

методологічних та методичних засад функціонування і розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

СК 04. Здатність розробляти комплексний підхід до дослідження 

глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій, поточних явищ і 

процесів міжнародних відносин на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях.  

СК 05. Здатність розуміти теоретичні та практичні проблеми сучасних 

методологій дослідження за спеціальністю. 
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СК 06. Здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, умови і 

тенденції розвитку, моделювати певні процеси міжнародних економічних та 

соціальних явищ заради визначення або уточнення їх 

характеристик,раціоналізації  засобів впливу на них та можливості їх 

прогнозування.  

СК 08. Здатність проводити власне наукове дослідження, результати 

якого матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення для 

розв’язання комплексних проблем у галузі міжнародних економічних відносин. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження економічних 

процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових компетентностей, які 

сприяють формуванню цілісного наукового підходу, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

ПРН 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно 

мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати 

неординарні підходи з використанням новітніх технологій у розв’язанні 

поставлених завдань. 

ПРН 5. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної 

взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, ефективно спілкуватися на 

професійному та соціальному рівнях, дотримуючись принципів наукової етики. 

ПРН 7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий 

доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати та 

теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні підходи до 

функціонування і розвитку світового господарства та міжнародних 

економічних відносин. 
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3. Зміст навчальної дисципліни 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА 

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН 

СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА  
 

 

Тема 1.  Предмет і завдання курсу 

Мета дисципліни. Завдання дисципліни. Предмет дисципліни. Методи 

оцінювання успішності студента. Розподіл балів, що присвоюються студентам. 

Зміст, вимоги та форма захисту учбового проекту для кожного студенту. 

Список та аналіз рекомендованої літератури та інших джерел. 

 

 

Тема 2.  Теоретичні основи інституційних змін світового господарства 

Теоретико-методологічні витоки та основи інституційної економічної 

теорії. Дослідна програма традиційного інституціоналізму: структура та 

еволюція. Дослідна програма нового інституціоналізму: структура та еволюція. 

Інституції та норми як базові елементи інституційного аналізу сучасного 

світового господарства. 

 

 

Тема 3. Власність – базовий інститут розвитку сучасних 

національних економік 

Категорія власності у національних економіках. Пучок прав власності. 

Економічне обґрунтування прав власності. Еволюція прав власності у світовому 

господартсвві. Структура прав власності. Проблема оптимальної структури 

власності. Проблема розмивання прав власності у світовому господарстві. 

Значення захисту прав власності для розвитку економічної системи. 

Приватизація і оцінка її ефективності у пострадянських країніх.   

 

 

Тема 4. Контракти та трансакційні витрати у сучасній світовій 

економіці 

Сучасні трансакції та їх види. Суть та види трансакційних витрат. 

Дослідження трансакційних витрат на мікро- та макрорівнях у національних 

економіках. Трансакційний сектор. Поняття контракту. Класифікація 

контрактів. Оптимальний контракт у сучасній світовій економічній системі. 

Роль міжнародних організацій у захисту прав власності та інвестиційних прав. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ ЯК МОДЕРАТОРИ ЗМІН У СВІТОВОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 

 

Тема 5. Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Північної та Південної Америки 

Вплив інституційних інвесторів на розвиток країн Північної та Південної 

Америки. Особливості формування міжнародних інвестиційних позицій країн 

регіону, динаміка їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. Оцінка стійкості 

фінансових систем країн Північної та Південної Америки. Причини та наслідки 

змін курсів національних валют країн регіону у 2020 році. 

 

 

Тема 6. Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Європейського Союзу 

Вплив інституційних інвесторів на розвиток країн ЄС. Особливості 

формування міжнародних інвестиційних позицій країн регіону, динаміка 

їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. Оцінка стійкості фінансових систем країн 

ЄС. Причини та наслідки змін курсів національних валют країн регіону у 2020 

році. 

 

 

Тема 7. Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Азії 

Вплив інституційних інвесторів на розвиток країн Азії. Особливості 

формування міжнародних інвестиційних позицій країн регіону, динаміка 

їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. Оцінка стійкості фінансових систем країн 

Азії. Причини та наслідки змін курсів національних валют країн регіону, 

зокрема курсу японської єни та китайського юаня. 

 

 

Тема 8. Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій постсоціалістичних країн  

Вплив інституційних інвесторів на розвиток постсоціалістичних країн. 

Особливості формування міжнародних інвестиційних позицій країн регіону, 

динаміка їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. Оцінка стійкості фінансових 

систем постсоціалістичних країн. Причини та наслідки змін курсів 

національних валют країн регіону, зокрема російського карбованця та 

української гривні. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо

го  

у тому числі Усьо

го  

у тому числі 

л п/с лаб ср  л п/

с 

лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗМІН СВІТОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

Тема 1. Предмет і 

завдання курсу 

4 2   2 4 2   2 

Тема 2. 

Теоретичні основи 

інституційних 

змін світового 

господарства 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 3. Власність 

– базовий інститут 

розвитку сучасних 

національних 

економік 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 4. 

Контракти та 

трансакційні 

витрати у сучасній 

світовій економіці 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

28 8 6  14 28 8 6  14 

Змістовий модуль 2. ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ ЯК МОДЕРАТОРИ 

ЗМІН У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Тема 5. Роль 

інституційних 

інвесторів у 

формуванні 

міжнародних 

інвестиційних 

позицій країн 

Північної та 

Південної Америки 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 6. Роль 

інституційних 

інвесторів у 

8 2 2  4 8 2 2  4 
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формуванні 

міжнародних 

інвестиційних 

позицій країн 

Європейського 

Союзу  

Тема 7. Роль 

інституційних 

інвесторів у 

формуванні 

міжнародних 

інвестиційних 

позицій країн Азії 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 8. Роль 

інституційних 

інвесторів у 

формуванні 

міжнародних 

інвестиційних 

позицій 

постсоціалістичних 

країн 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Разом за змістовим 

модулем 2 

32 8 8  16 32 8 8  16 

ІНДЗ* 30    30 30    30 

Усього годин 90 16 14  60 90 16 14  60 

* – за наявності 

5. Теми семінарських занять  

№ 

з/п 

Назва теми / види завдань Кількість 

годин 

1 Теоретичні основи інституційних змін світового 

господарства 

2 

2 Власність – базовий інститут розвитку сучасних 

національних економік 

2 

3                       Контракти та трансакційні витрати у сучасній світовій 

економіці 

2 

4 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Північної та Південної Америки 

2 

5 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Європейського Союзу  

2 

6 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Азії 

2 

7 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій постсоціалістичних країн 

2 

 Разом 14 
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6. Теми практичних занять (не передбачено) 

 

7. Теми лабораторних  занять (не передбачено) 

 

 

8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми / види завдань Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу 2 

2 Теоретичні основи інституційних змін світового 

господарства 

4 

3 Власність – базовий інститут розвитку сучасних 

національних економік 

4 

4                        Контракти та трансакційні витрати у сучасній світовій 

економіці 

4 

5 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Північної та Південної Америки 

4 

6 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Європейського Союзу  

4 

7 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій країн Азії 

4 

8 Роль інституційних інвесторів у формуванні міжнародних 

інвестиційних позицій постсоціалістичних країн 

4 

 Разом 30 

 

До самостійної роботи відноситься: [1] – підготовка до лекцій, практичних, 

семінарських, лабораторних занять; [2] – написання рефератів, ессе. 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

На основі необхідних вихідних даних, кожний студент самостійно 

аналізує особливості впливу доходів інституціональних іноземних інвестицій 

на економіку однієї з країн за 2015-2020 роки. Результат виконання завдання 

оформляється за технічними вимогами курсової роботи, обсяг завдання – від 10 

до 15 сторінок. Оцінка за завдання виставляється під час його захисту 

студентом, який проводиться в кінці аудиторного заняття та в часи 

консультацій викладача на кафедрі. Максимальна кількість балів за ІНДЗ – до 

40 балів у складі загальної підсумкової оцінки за семестр. 

 

10. Методи навчання 

Лекції, розв'язування задач, вправ, обговорення проблемних питань, 

виконання творчих завдань, виконання самостійних завдань, конспектування, 

складання і захист ІНДЗ. 

                                                                                                  

11. Методи контролю 
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Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що 

виносяться на самостійне опрацювання, оцінювання ІНДЗ; підсумковий 

письмовий тест після кожного змістовного модуля. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

 

1. Теоретико-методологічні витоки та основи інституційної економічної теорії. 

2. Дослідна програма традиційного інституціоналізму: структура та еволюція. 

3. Дослідна програма нового інституціоналізму: структура та еволюція. 

4. Інституції та норми як базові елементи інституційного аналізу. 

5. Сутність та структура трансакційних витрат. 

6. Теорія прав власності. Теорема Коуза. 

7. Інституційна структура економіки. 

8. Держава та організації в інституційній економіці. 

9. Моделі поведінки людини в інституційній економіці. 

10. Ґенеза та еволюція методологічних та концептуальних основ інституційно-

еволюційної економічної теорії. 

11. Інституції в структурі еволюційного економічного розвитку. 

12. Системні інституційні зміни та інституційне реформування 

трансформаційних економік. 

13. Визначення міжнародної інвестиційної позиції країни.  

14. Основні фінансові компоненти зовнішніх вимог та зобов’язань країни.  

15. Класифікація компонентів інвестиційної позиції за типами фінансових 

інструментів та секторами економіки.  

16. Класифікація резервних активів країни.  

17. Роль міжнародної інвестиційної позиції у визначенні зовнішньої та 

внутрішньої економічної політики держави.  

18. Структура та особливості формування міжнародної інвестиційної позиції 

України за 2015-2020 роки. 

19. Особливості формування міжнародних інвестиційних позицій країн 

Північної та Південної Америки, динаміка їхнього розвитку з 2015 по 2020 

роки. Оцінка стійкості фінансових систем країн регіону.  

20. Причини та наслідки змін курсів національних валют країн Північної та 

Південної Америки у 2020 році. 

21. Особливості формування міжнародних інвестиційних позицій країн 

Європейського Союзу, динаміка їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. 

Оцінка стійкості фінансових систем країн регіону.  

22. Причини та наслідки змін курсів національних валют країн Європейського 

Союзу. 

23. Особливості формування міжнародних інвестиційних позицій країн Азії, 

динаміка їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. Оцінка стійкості фінансових 

систем країн регіону.  

24. Причини та наслідки змін курсів національних валют країн Азії, зокрема 

курсу японської єни та китайського юаня. 
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25. Особливості формування міжнародних інвестиційних позицій 

постсоціалістичних країн, динаміка їхнього розвитку з 2015 по 2020 роки. 

Оцінка стійкості фінансових систем країн регіону.  

26. Причини та наслідки змін курсів національних валют постсоціалістичних 

країн, зокрема російського карбованця та української гривні. 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний контроль 

ІНДЗ 
Сума 

балів 
Змістовий 

модуль №1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
24 24 52 100 

6 6 6 6 6 6 6 6 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

Критерії та шкала оцінювання: національна та ECTS 

Реалізація основних завдань контролю знань здобувачів вищої освіти в ОНУ 

досягається системними підходами до оцінювання та комплексністю 

застосування різних видів контролю. Згідно з діючою в університеті системою 

комплексної діагностики знань здобувачів вищої освіти, з метою стимулювання 

планомірної та систематичної навчальної роботи, оцінка знань здійснюється за 

100-баловою системою, яка переводиться відповідно у національну шкалу 

(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської 

кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

За 

системою 

ОНУ 

За шкалою 

ECTS 

За національною 

системою 

Визначення 

90-100 А 5 (відмінно) Повно та ґрунтовно засвоїв всі теми 

навчальної програми вміє вільно та 

самостійно викласти зміст всіх питань 

програми навчальної дисципліни, розуміє її 

значення для своєї професійної підготовки, 

повністю виконав усі завдання кожної теми 

поточного, періодичного та підсумкового 

контролю.  

85-89 В 4 (дуже добре) Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв 

окремі питання робочої програми. Вміє 

самостійно викласти зміст основних питань 

програми навчальної дисципліни, виконав 

завдання кожної теми поточного, 

періодичного та підсумкового контролю. 

75-84 С 4 (добре) Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв деякі 

теми робочої програми, не вміє самостійно 

викласти зміст деяких питань програми 

навчальної дисципліни. Окремі завдання 

кожної теми поточного та періодичного 

контролю виконав не повністю.  

70-74 D 3 (задовільно) Засвоїв лише окремі теми робочої програми. 
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Не вміє вільно самостійно викласти зміст 

основних питань навчальної дисципліни, 

окремі завдання поточного контролю кожної 

теми та періодичного контролю не виконав. 

60-69 E 3 (достатньо) Засвоїв лише окремі питання робочої 

програми. Не вміє достатньо самостійно 

викласти зміст більшості питань програми 

навчальної дисципліни. Виконав лише окремі 

завдання кожної теми та періодичного 

контролю в цілому.  

35-59 FХ 2 (незадовільно) Не засвоїв більшості тем робочої програми 

не вміє викласти зміст більшості основних 

питань навчальної дисципліни. Не виконав 

більшості завдань кожної теми, періодичного 

та підсумкового контролю в цілому.  

0-34 F 2 (незадовільно) Не засвоїв програми навчальної дисципліни, 

не вміє викласти зміст жодної теми 

навчальної дисципліни, не виконав 

періодичного контролю, з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни. 

 
 

14. Методичне забезпечення 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення. 

2. Рекомендована література. 

3. Електронні інформаційні ресурси. 

4. Ілюстративні матеріали. 

 

 
15. Рекомендована література 

Основна 
1. Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка. Монографія / За ред. О. І. 

Рогача. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2020. – 368 с. 

2. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорії, інновації та сучасна 

практика. Монографія, книга сьома / Е. А. Кузнецов, І. М. Ненно, О. В. Побе-

режець та ін.: за ред. д.е.н., проф. Кузнецова Е. А. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. 

3. Кифак А.О. Практикум з проблем відкритої економіки: методичні вказівки / 

Андрій Олександрович Кифак //  Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова – 2020 – 36 с. 

4. Кифак А.О. Практикум з глобальних проблем міжнародних економічних відносин: 

навчально-методичний посібник / Андрій Олександрович Кифак //  Одеса: ОНУ ім. 

І.І. Мечникова – 2019 – 115 с. 

5. Горняк  О.В.  Сучасні  економічні  теорії  та  актуальні  проблеми  економічної 

політики. Навчально-методичний посібник. Одеса. 2019. 39 с. 

6. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник; канд. екон. наук, Т. А. 

Родіонова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2018. - 172 с. 

7. Глобальна економіка: підручник / Б.Е.Головаш та ін.; за заг. ред. Д. Антонюка. І. 

Бабець, А. Мокія. Запоріжжя, 2017. 612 с. 

8. Гайдай Т.В.Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст:монографія –

К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.–296 с. 
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9. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: 

учебник / под общ. ред. А.А. Аузана. –М., 2011.–447 c. 

10. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, 

контракты: учебник для студентов вузов / Я.И. Кузьминов, К.А.Бендукидзе, М.М. 

Юдкевич. –М.: ГУ ВШЭ, 200 

11. Rodionova T. Structural Risks of Foreign Liabilities: Impact of Investment Income 

Repatriation in Emerging Economies / T. Rodionova // Transition Studies Review. – 

SPRINGER, 2013. – Volume 20, Issue 2. – P. 119-129. ISSN 1614-4015. 

12. Yakubovskyi S. O., Lomachynska I. A., Hriaznova V. V. North American insurance 

markets: features and experience for Ukraine. Вісник Одеського національного 

університету. Економіка. 2019. Том 24, вип. 1 (74). С. 12-17  

13. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник; канд. екон. наук, Т. А. 

Родіонова; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2018. - 172 с. 

14. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник; за ред. д-ра екон. наук, 

прф. С. О. Якубовського, канд. екон. наук, доц. Ю. О. Ніколаєва ; Одес. нац. ун-т 

ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2015. - 304 с. 

15. Якубовський С.О., Журавльов О.В. Трансформація економічних систем країн 

Вишеградської групи: Монографія. - Одеса. Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова, 2016. - 172 с. 

16. Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук О.В., Транснаціональні корпорації: 

особливості інвестиційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2011. 

17. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2018: 

TNCs, FDI and Infrastructure, NY, 2018. 

18. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2017: 

TNCs, Extractive Industries and Development, NY, 2017. 

19. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2019 - 

FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, NY, 

2019.  

 

Додаткова 
20. Comparative Analysis of the Return on Foreign Investments of the United States, 

Germany and Japan / T. Rodionova, S. Yakubovskiy, G. Dominese, A. Tsviakh  // 

Journal Global Policy and Governance. – 2020 .Vol. 27, Issue № 2. P. 83-98 

21. J.H. Boyd, G. De Nicolo, T. Rodionova, 2019,  Banking Crises and Crisis Dating: 

Disentangling Shocks and Policy Responses // Journal of Financial Stability –  Volume 

41.- P.45-54.  https://doi.org/10.1016/j.jfs.2019.03.001 Available at: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572308919301603?via%3Dihub 

22. Yakubovskiy, S., Rodionova, T. and Kyfak, A. (2019) “Inflow of Foreign Capital as a 

Factor of the Development of Current Accounts of the Eastern European Countries”, 

Journal Transition Studies Review, 26(2), pp. 3-14. DOI: https://doi.org/10.14665/1614-

4007-26-001 

23. T. Rodionova, S. Yakubovskiy, A. Kyfak (2019) “Foreign Capital Flows as Factors of 

Economic Growth in Bulgaria, Czech Republic, Hungary and Poland”, Research in 

World Economy, Vol. 10, No. 4, pp. 48-57. DOI: https://doi.org/10.5430/rwe.v10n4p48 

24. H. Alekseievska, A. Kyfak, T. Rodionova, S. Yakubovskiy (2019) “Modeling Outcomes 

of Unconventional Monetary Policy”, International Journal of Recent Technology and 

Engineering, Volume-8, Issue-4, November 2019, pp. 10263-10268. 

DOI:10.35940/ijrte.D4503.118419 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11300-013-0274-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s11300-013-0274-6


 

 

14 

25. Yakubovskiy S. O., Sydorova Z. A. Development Prospects of London as the World’s 

Financial Center in the Conditions of Brexit / S. O. Yakubovskiy, Z. A. Sydorova // 

Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol. 3, № 5. 

26. Якубовский С.А., Родионова Т.А. Пути повышения эффективности 

внешнеэкономических позиций Украины и Республики Беларусь // Новые 

возможности переформатирования системы международных отношений / сост. Е. 

А. Достанко. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. - С. 118-123. 

27. Рогач О.І., Шнирков О.І.  Транснаціоналізація світового господарства та перехідні 

економіки. - К.,  ВЦ  "Київський університет",  2017, - 302 с. 

28. Руденко Л. Транснаціональні корпорації. – К., КНЕУ, 2016. 

 

16. Електронні інформаційні ресурси 

29.  Міжнародний валютний фонд – www.imf.org На цьому сайті у вільному доступі є 

статистична інформація про основні економічні  показники 184 країн світу. 

30. Комісія ООН з торгівлі та розвитку – 

www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3198&lang=1   На цьому сайті у 

вільному доступі є статистична інформація про платіжний баланс – експорт, 

імпорт товарів та послуг, рух прямих, портфельних та інших інвестицій усіх країн-

членів ООН. 

31. Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) – 

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  Цей сайт містить аналітично-

статистичну інформацію, соціально-економічні показники та міжнародні торгові 

та фінансові індикатори 231 країни та території. 

32. Азійський банк розвитку - www.adb.org/Countries  Цей сайт містить статистичну 

інформацію, соціально-економічні показники, міжнародні торгові і фінансові 

індикатори 44 країн Азії. 

33. Державний комітет статистики України – www.ukrstat.gov.ua На цьому сайті у 

вільному доступі є статистична інформація про майже усі макроекономічні та 

галузеві показники економічного розвитку України. 
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