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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин – 90 

 

залікових модулів – 2 

 

змістових модулів – 2 

 

 ІНДЗ* – Аналіз і оцінка 

фінансового ринку країни 

за вибором              

 (вид завдання) 

Галузь знань 

29 – Міжнародні відносини 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 

292 – Міжнародні економічні 

відносини 

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

- 

____________________ 

(назва) 

 

Рівень вищої освіти: третій 

(PhD) 

 

 

Вільний вибір аспірантів 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

  

Лекції 

 16 год. 16 год. 

Практичні, семінарські 

 14 год.  14 год. 

Лабораторні 

 -  - 

Самостійна робота 

 60 год.  60 год. 

у т.ч. ІНДЗ*: - 20 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

 

* – за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна покликана сформувати комунікативні компетенції здобувачів вищої 

освіти третього рівня (докторів філософії) і передбачає високий рівень розуміння сутності 

світових фінансів та засад інвестиційного процесу у світовому фінансовому просторі, а також 

передбачає опанування інструментів аналізу та оцінки різноманітних цінних паперів, що 

функціонують в умовах розвинених ринків капіталів. 

Мета - вивчення сутності світових фінансів та інвестицій, дослідження та вивчення 

теоретичних та практичних засад формування, зміни та перерозподілу грошових фондів у 

межах глобального фінансового простору, а також набуття навичок оцінювання різноманітних 

цінних паперів, що функціонують на міжнародному рівні. 

Завдання: 

 дослідження фінансових потоків і пов’язаних з ним відносин у галузі міжнародних 

фінансів; 

 вивчення усіх класифікацій та видів, яких набувають форми міжнародного переливання 

капіталів; 

 дослідження динаміки змін векторів фінансових  потоків міжнародних суб’єктів 

господарювання; 

 засвоєння основ функціонування міжнародного ринку цінних паперів; 

 вивчення елементів механізму портфельного інвестування та інвестиційного процесу; 

 аналіз проблем і перспектив інтеграції України в світовий фінансовий простір. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей (таблиця): 

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) 

ЗК03. Здатність до абстрактного, критичного мислення, аналізу та 

синтезу на основі логічних аргументів і перевірених фактів в умовах 

обмеженості часу і ресурсів з урахуванням принципів тайм- менеджменту. 

ЗК05. Здатність до планування, розробки й реалізації власної стратегії 

науково-дослідної діяльності на основі кваліфікованого критичного 

осмислення існуючих наукових даних з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК01. 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 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.  

СК07. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 

результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері міжнародних 

економічних відносин та бізнесу. 

СК08. Здатність проводити власне наукове дослідження, результати якого 

матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення для 

розв’язання комплексних проблем у галузі міжнародних економічних 

відносин. 
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Очікувані результати навчання.  

1. ПРН 3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та проблеми, які 

вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах 

загальнонаукової методології. 

2. 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. 

3. ПРН 8. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, регуляторні 

механізми міжнародних економічних відносин на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях в умовах сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 

4. ПРН 9. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації 

обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та 

соціальних явищ. 

 
3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСІВ 

 
Тема 1. Суть,чинники, становлення і структура світових фінансів. 

Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси. Генезис міжнародних фінансів. 

Економічна природа сучасних міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів. Чинники 

становлення та розвитку міжнародних фінансів. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок 

зі світовим економічним середовищем. Різні підходи до визначення структури світового фінансового 

середовища. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації.. 

Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх 

характеристика. Держава. Центральні банки. Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації. 

 

Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища.  

Сутність глобалізації. Глобальні виклики світової економіки. Чинники глобалізації світових 

фінансів. Еволюція світової фінансової архітектури. Наслідки фінансової глобалізації. Глобалізація 

та її вплив на становлення світового фінансового середовища. Причина та вплив світової фінансово-

економічної кризи 2008 - 2009 років на світове фінансове середовище. Координація політики країн у 

глобальному фінансовому середовищі. Індикатори прогнозування майбутніх фінансових криз. 

Проблеми і перспективи інтеграції України у світове фінансове середовище. Співпраця України з 

Міжнародним валютним фондом. Співпраця України з Групою Світового банку. Україна і 

Європейський Союз: особливості економічної співпраці. Динаміка зовнішнього боргу України. 

 

Тема 3. Світова фінансова система та фінансові центри. 

Характеристика світової фінансової системи. Міжнародні фінансові потоки. Фінансові 

ресурси світового господарства. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу. Розвиток 

світової фінансової системи в сучасних умовах. Світові фінансові центри. Світовий фінансовий 

ринок. Основні елементи й умови міжнародного фінансового центру. Лондон як світовий фінансовий 

центр. Характеристика Нью-Йорка як світового фінансового центру. Токіо як світовий фінансовий 

центр. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів. Суть і основні риси офшорних зон. 

Класифікація офшорних центрів. Основні типи офшорних ринків. Способи використання офшорних 

центрів. Трансфертне ціноутворення. 

 

 



 6 

Тема 4. Заборгованість у системі міжнародних  фінансів. 

Геополітика світового боргу. Показники зовнішнього боргу. Світова економіка та світовий 

борг. Криза світової заборгованості. Основні недоліки системи регулювання світових потоків 

капіталу. Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу. Управління 

зовнішнім боргом. Світові інструменти боргу. Методи управління зовнішнім боргом. Правові 

аспекти регулювання боргу. Програмне управління зовнішнім боргом.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ 

 

Тема 5. Міжнародні розрахунки. 

   Поняття міжнародних розрахунків. Типи та форми міжнародних розрахунків. Валютно-

фінансові та платіжні умови міжнародних операцій. Валютні кліринги та їхні форми. Традиційні 

методи фінансування міжнародної торгівлі. Процес фінансування. Види акредитиву. Імпортний та 

експортний акредитиви. Сучасні технології й товарні акредитиви. Інші методи фінансування 

зовнішньої торгівлі. Інститути, що фінансують зовнішню торгівлю. Ризики та їхні види. Методи 

мінімізації затрат та ризиків у фінансуванні торгівлі. 

 

Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів. 

Міжнародний фондовий ринок. Еволюція і основні тенденції розвитку світових 

фондових ринків. Фондові біржі і їх роль в організації ринку цінних паперів. Форми організації 

фондових бірж. Світовий ринок акцій. Інструменти, емітенти, інвестори ринку акцій. 

Міжнародні акції. Чинники динаміки капіталізації ринку акцій. Курсова вартість акцій і 

фондові індекси. Основні фондові індекси і принципи їх розрахунку.  Питання теорії фондових 

індексів. Огляд провідних ринків акцій. Рейтингова оцінка цінних паперів. Рейтингові 

агентства. Організація процедури рейтингу цінних паперів. 

 

Тема 7. Ринок міжнародних портфельних інвестицій. 

Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції. Теорія і методологія 

міжнародного портфельного інвестування. Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види. 

Принципи формування портфеля цінних паперів. Теорії портфельного інвестування. Міжнародна 

диверсифікація портфелів. Оцінка й управління інвестиціями. Інвестиційні механізми та 

індивідуальні інвестори. Інституціональні інвестори. Перепони для іноземних інвестицій. Основні 

ринки акцій. Капіталізація ринку. Фондова біржа та форми її організації. Системи встановлення 

рівня цін на фондових біржах. Основні ринки облігацій. Ринки акцій країн «третього світу» та їхні 

типи. 

 

Тема 8. ТНК в світовому фінансовому середовищі. 

 Визначення та методологічні основи аналізу прямих іноземних інвестицій. Мотиви 

здійснення прямих іноземних інвестицій транснаціональними корпораціями. Трансферні ціни. 

Міжнародне короткострокове фінансування транснаціональної фірми. Довгострокове фінансування 

міжнародних операцій. Декомпозиція ризиків ТНК. Зарубіжні філіали ТНК: джерела, форми та 

параметри їхнього фінансування. Мобілізація коштів системи ТНК. Фінансові зв’язки системи ТНК. 

Оподаткування міжнародної діяльності. Взаємовідносини філіалів ТНК з головною фірмою. 

Фінансова звітність ТНК. Міжнародні стандарти фінансової звітності (GAAP, IFRS). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Вечірня форма 

Усього  у тому числі Усього  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. Загальна характеристика міжнародних фінансів 

 

Тема 1. Суть, чинники, 

становлення і структура 

світових фінансів.  

7 2   5 7 2   5 

Тема 2. Глобалізація 

світового фінансового 

середовища. 

9 2 2  5 9 2 2  5 

Тема 3. Світова фінансова 

система та фінансові 

центри.  

9 2 2  5 9 2 2  5 

Тема 4. Заборгованість у 

системі міжнародних  

фінансів. 

9 2 2  5 9 2 2  5 

Разом за змістовим 

модулем 1 

34 8 6  20 34 8 6  20 

Змістовий модуль 2. Міжнародна інвестиційна діяльність та міжнародні розрахунки 

 

Тема 5. Міжнародні 

розрахунки. 

9 2 2  5 9 2 2  5 

Тема 6. Міжнародний 

ринок цінних паперів. 

9 2 2  5 9 2 2  5 

Тема 7. Ринок 

міжнародних 

портфельних інвестицій.  

9 2 2  5 9 2 2  5 

Тема 8. ТНК в світовому 

фінансовому середовищі. 

9 2 2  5 9 2 2  5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

36 8 8  20 36 8 8  20 

ІНДЗ* 20    20 20    20 

Усього годин 90 16 14  60 90 16 14  60 

 

* – за наявності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Суть, чинники, становлення і структура світових фінансів.  2 

2 Тема 2. Глобалізація світового фінансового середовища. 2 

3 Тема 3. Світова фінансова система та фінансові центри.  2 

4                        Тема 4. Заборгованість у системі міжнародних  фінансів. 2 

5 Тема 5. Міжнародні розрахунки. 2 

6 Тема 6. Міжнародний ринок цінних паперів. 2 

7 Тема 7. Ринок міжнародних портфельних інвестицій.  4 

8 Тема 8. ТНК в світовому фінансовому середовищі. 4 

 Разом 20 

 

6. Теми практичних робіт (не передбачено) 

7. Теми лабораторних робіт (не передбачено) 

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми / види завдань Кількість 

годин 

1 Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим 

економічним середовищем. [1] 

5 

2 Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової 

глобалізації. [1] 

5 

3 Головні світові фінансові центри. [2] 5 

4                        Світова економіка та світовий борг. Криза світової заборгованості. [1] 5 

5 Типи та форми міжнародних розрахунків. [1] 5 

6 Проблеми та перспективи розвитку сучасного ринку цінних паперів. [2] 5 

7 Теорія і методологія міжнародного портфельного інвестування. [1] 5 

8 Перспективи інтеграції України у світове фінансове середовище [2] 5 

9 Виконання ІНДЗ [3] 20 

 Разом 60 

 

До самостійної роботи відноситься: 

[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 

[2] – підготовка доповіді, написання ессе; 

[3] – аналіз джерел, збір інформації та виконання ІНДЗ. 

 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

На основі необхідних вихідних даних, кожний студент самостійно  проводить аналіз та 

оцінку динаміки фінансового ринку країни світу, обраної на власний розсуд. Ключовими 

елементами плану завдання є опис міжнародної фінансової позиції країни, аналіз показників 

основних сегментів фінансового ринку країни (ринок капіталів та ринок грошей), чинники 

розвитку окремих елементів фінансового ринку (фондовий ринок, банківська система), 

особливості нормативно-правового регулювання діяльності суб’єктів фінансового ринку. 

Виконане 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 на останньому занятті та в часи консультацій викладача на 

кафедрі. Максимальна кількість балів за завдання – до 20 балів у складі загальної підсумкової 

оцінки за семестр. 
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10. Методи навчання 

1. Словесні методи: пояснення, розповідь, проблемна лекція, дискусія, мозковий штурм, 

обговорення проблемних ситуацій. 

2. Наочні методи: демонстрування, мультимедійна презентація. 

3. Практичні методи: інтерактивні методи, Розв’язання задач і виконання вправ, аналіз 

статистичних даних. 

                                                                                               

11. Види і методи контролю 

 

1) усний (бесіда, захист рефератів, захист проектів, оцінювання доповіді);  

2) письмовий (самостійна робота за варіантами, виконання різнорівневих завдань, 

оцінювання розв’язання задач, виконання вправ); 

3) тестовий (тестування ком’ютерне); 

4) самоконтроль та взаємоконтроль (захист результатів ІНДЗ, практичних робіт). 

 

12.  Питання для підсумкового контролю 

1. Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси.  

2.  Генезис міжнародних фінансів.  

3.  Економічна природа сучасних міжнародних фінансів. Функції міжнародних фінансів.  

4. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.  

5. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим економічним середовищем.  

6. Різні підходи до визначення структури світового фінансового середовища.  

7. Еволюція світового фінансового середовища та наслідки фінансової глобалізації. 

8. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.  

9.  Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика.  

10.  Чинники глобалізації світових фінансів.  

11.  Еволюція світової фінансової архітектури.  

12.  Наслідки фінансової глобалізації.  

13.  Причина та вплив світової фінансово-економічної кризи 2008 - 2009 років на світове 

фінансове середовище.  

14.  Координація політики країн у глобальному фінансовому середовищі.   

15.  Основні цілі та напрями діяльності МВФ. 

16.  Формування фінансових ресурсів МВФ. 

17.  Механізм фінансування та кредитування МВФ. 

18. Співробітництво МВФ та України. 

19.  Характеристика світової фінансової системи.  

20.  Міжнародні фінансові потоки.  

21.  Фінансові ресурси світового господарства.  

22.  Механізм перерозподілу фінансових ресурсів світу.  

23.  Розвиток світової фінансової системи в сучасних умовах.  

24.  Головні світові фінансові центри.  

25.  Стадії розвитку міжнародного фінансового центру. Основні елементи й умови 

міжнародного фінансового центру.  

26.  Лондон як світовий фінансовий центр.  

27.  Характеристика Нью-Йорка як світового фінансового центру.  

28.  Токіо як світовий фінансовий центр. 

29.  Офшорні зони в системі світових фінансових центрів.  

30.  Суть і основні риси офшорних зон. Класифікація офшорних центрів. Основні типи 

офшорних ринків.  

31.  Способи використання офшорних центрів.  
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32.  Поняття та структура міжнародного фінансового ринку.  

33.  Процеси інтернаціоналізації фінансових ринків.   

34.  Показники зовнішнього боргу.  

35.  Світова економіка та світовий борг.  

36.  Криза світової заборгованості.  

37.  Основні недоліки системи регулювання світових потоків капіталу. 

38.  Роль міжнародних фінансових організацій у регулюванні зовнішнього боргу.  

39.  Управління зовнішнім боргом. Світові інструменти боргу.  

40.  Методи управління зовнішнім боргом.  

41.  Правові аспекти регулювання зовнішнього боргу.  

42.  Програмне управління зовнішнім боргом. 

43.  Сутність міжнародних розрахунків. 

44.  Основні форми міжнародних розрахунків. 

45.  Загальні умови здійснення міжнародних розрахунків. 

46.  Валютні кліринги у міжнародних розрахунках. 

47.  Сутність фондового ринку та ринку цінних паперів.  

48.  Сегментація міжнародного ринку цінних паперів.  

49.  Інвестиційний капітал. Постачальники та споживачі інвестиційного капіталу.  

50.  Посередники на ринку цінних паперів. Ризик інвестування.  

51.  Етапи і тенденції розвитку світового фондового ринку.  

52.  Класифікація цінних паперів. 

53. Структура міжнародних інвестицій. Міжнародні портфельні інвестиції.  

54.  Теорія і методологія міжнародного портфельного інвестування.  

55.  Поняття міжнародних портфельний інвестицій та їх види.  

56.  Принципи формування портфеля пінних паперів.  

57.  Теорії портфельного інвестування.  

58.  Оцінка й управління інвестиціями. Інвестиційні механізми та індивідуальні інвестори. 

Інституціональні інвестори.  

59.  Перепони для іноземних інвестицій.  

60.  Фондова біржа та форми її організації. Системи встановлення рівня цін на фондових 

біржах.  

61.  Основні ринки облігацій. Ринки акцій країн «третього світу» та їхні типи. 

62.  Роль транснаціональних корпорацій у світовій фінансовій системі. 

63.  Управління міжнародними фінансовими потоками в ТНК. 

64.  Внутрішньо корпоративне кредитування ТНК. 

65.  Банківське кредитування транснаціональних корпорацій. 

66.  Довгострокові інвестиції міжнародних корпорацій. 

67.   Оподаткування міжнародної діяльності транснаціональних корпорацій. 

68.    Міжнародні стандарти фінансової звітності.  

69. Зарубіжні філіали ТНК: джерела, форми та параметри їхнього фінансування. 

70.  Фінансові зв’язки системи ТНК. Взаємовідносини філіалів ТНК з головною фірмою. 

                    

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 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). 
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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. 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. 

 

 
Поточний контроль Модульний контроль 

ІНДЗ 
Сума 

балів Змістовий модуль Змістовий модуль Змістовий Змістовий 
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№1 № 2 модуль №1 модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

20 

 

20 
 

20 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів 

 

 

14. Методичне та матеріально-технічне забезпечення 

Методичне забезпечення: конспекти лекцій; методичні вказівки та рекомендації; 

індивідуальні завдання; комп’ютерні презентації; ілюстративні матеріали; тестові завдання. 

Метаріально-технічне забезпечення: мультимедіа та відеоматеріали до практичних 

занять. 

 

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

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

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