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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* – Структура та 

динаміка фінансового 

рахунку 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 здобувачів 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

 

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 

 

Мета дисципліни «Глобальні стратегії світового економічного 

розвитку» – вивчення теоретичних та прикладних аспектів стратегій розвитку 

різних форм міжнародних економічних відносин та країн в умовах глобалізації 

світового господарства. 

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 03. 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. 

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 06. Проявляти лідерство та автономність під час реалізації 

інноваційних проектів, презентації результатів науково-дослідної діяльності у 

сфері міжнародних економічних відносин. 

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.  

Спеціальні компетентності: 

СК 01. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, 

методологічних та методичних засад функціонування і розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

СК 02. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

СК 03. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як 

українською, так і іноземними мовами. 

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 4. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати наукові 

тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень як 

державною так і іноземними мовами, демонструвати усну та письмову 

комунікацію. 

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. 

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. 

ПРН 9. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації 

інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування 

економічних та соціальних явищ. 

ПРН 10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та 

підтвердження/спростування гіпотез. 

ПРН 11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, 

сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і 

іноземними мовами. 
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3. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

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. Сучасна глобальна економіка та національні інтереси 

Основні риси сучасної міжнародної економічної системи. Національна 

економічна політика. Національні валютні системи. Урядове регулювання 

міжнародної торгівлі та інвестицій. Міжнародна мобільність продуктивних 

факторів. 

Національні інтереси та міжнародна торгівля. Національні вигоди від 

міжнародної торгівлі. Внутрішня спеціалізація та міжреґіональна торгівля. 

Інтереси споживачів. Інтереси міжнародних компаній. Аргументи проти 

зовнішньої торгівлі. 

 

Тема 3. Глобальний рух капіталу як чинник розвитку сучасної 

світової економіки 

Економічний зміст та основні форми глобального руху капіталу. 

Економічний зміст прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Правило Вальраса. 

Теорії прямих іноземних інвестицій. Теорія інтерналізації та еклектична теорія. 

Форми іноземних інвестицій. Прямі та портфельні інвестиції. Фактори ПІІ. 

Мотиви експорту та імпорту капіталу. Етапи просування та організаційні 

форми ПІІ. Фактори, що визначають особливості ПІІ в сучасних умовах. 

Особливості регіонального та галузевого розподілу ПІІ в сучасних умовах. Нові 

форми інвестування в сучасних умовах. Природа та зміст ризиків ПІІ. 

Політичні та економічні ризики ПІІ. Управління ризиками ПІІ. Діяльність 

спеціалізованих національних та міжнародних організацій щодо страхування 

ризиків ПІІ. 

 

Тема 4. Проблеми глобальних дисбалансів у світовій економіці 

Причини виникнення глобальних дисбалансів у світовій економіці. 

Динаміка курсів основних валют і вартості валютних резервів різних країн в 

умовах глобальних дисбалансів. Взаємозалежність торгівельних потоків й 

взаємних інвестицій від валютних, кредитних і фондових ризиків, які пов'язані 

із глобальними дисбалансами. Ризики глобальної незбалансованості для 

України. Діяльність суверенних фондів у контексті проблеми глобальних 

дисбалансів. Роль суверенних фондів у вирешенні "парадокса заощаджень". 

Ключові політико-економічні доктрини корекції глобальних дисбалансів. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ У СУЧАСНІЙ 

СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Тема 5. Обумовленість інтеграційних та дезінтеграційних процесів у 

21 столітті 

Еволюція інтеграційних процесів. Основні етапи міжнародної інтеграції. 

Економічна обґрунтованість економічної інтеграції. Переваги і недоліки. Умови 

і передумови економічної інтеграції. Показники інтенсивності розвитку 

економічної інтеграції. Стадії / етапи регіональної інтеграції. Приклади 

інтеграційних об'єднань. Чинники виходу Великої Британії з ЄС. 

 

Тема 6. Заходи міжнародних організацій та національних урядів щодо 

протидії наслідкам глобальних дисбалансів та світової пандемії COVID-19 

 Діяльність міжнародних економічних організацій (МВФ, 

Світовий банк, Світова організація торгівлі) в умовах світової 
валютно-фінансової кризи. Цілі та наслідки зустрічей «великих 

вісімок» та «двадцяток» (G-8, G-20). Антикризові стратегії урядів та 

національних банків промислово-розвинутих держав в умовах світової 

економічної кризи. Динаміка процентних ставок, ліквідність банківської 

системи і грошова емісія у країнах Європейського Союзу, Азії та Північної 

Америки.  

Заходи міжнародних організацій та національних урядів щодо протидії 

наслідкам світової пандемії COVID-19 

 

Тема 7. Стратегії країн, що розвиваються, в умовах глобальної економіки 

Чинники економічного зростання країн, що розвиваються, за останні 

десятиліття: основи міжнародної конкурентоспроможності країн, залежність 

добробуту країн від цін на енергоресурси, «прокляття природних ресурсів». 

Регіональні особливості економічного зростання у країнах, що розвиваються. 

Характерні риси, мета та механізми реалізації валютно-кредитної, фіскальної і 

бюджетної політики країн, що розвиваються, наприкінці ХХ та початку ХХІ 

століть. Динаміка процентних ставок, ліквідність банківської системи і грошова 

емісія у країнах, що розвиваються. 

 

Тема 8. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах глобалізації 

світового господарства 

Сутність корпоративної соціальної відповідальності. Корпоративна 

соціальна відповідальність й державне регулювання з погляду теореми Коуза. 

Сфери корпоративного регулювання і можливості держави. Легітимність і 

захищеність прав власності як необхідний інструмент побудови системи 

корпоративної соціальної відповідальності. Соціальний капітал і суспільна 

ефективність корпоративної соціальної відповідальності: формальний аналіз. 

Практика корпоративної соціальної відповідальності у країнах ЄС, США, СНД. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма Вечірня 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. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В 

ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

Тема 1.  Предмет і 

заданная курсу 
4 2   2 4 2   2 

Тема 2. Сучасна 

глобальна 

економіка та 

національні 

інтереси 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 3. 

Глобальний рух 

капіталу як 

чинник розвитку 

сучасної світової 

економіки 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 4. Проблеми 

глобальних 

дисбалансів у 

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. ГЛОБАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ У СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ 

ЕКОНОМІЦІ 

Тема 5. 

Обумовленість 

інтеграційних та 

дезінтеграційних 

процесів у 21 

столітті 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 6. Заходи 

міжнародних 

організацій та 

національних урядів 

щодо протидії 

8 2 2  4 8 2 2  4 
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наслідкам 

глобальних 

дисбалансів та 

світової пандемії 

COVID-19 

Тема 7. Стратегії 

країн, що 

розвиваються, в 

умовах глобальної 

економіки 

8 2 2  4 8 2 2  4 

Тема 8. 

Корпоративна 

соціальна 

відповідальність в 

умовах глобалізації 

світового 

господарства 

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 Сучасна глобальна економіка та національні інтереси 2 

2 Глобальний рух капіталу як чинник розвитку сучасної 

світової економіки 

2 

3 Проблеми глобальних дисбалансів у світовій економіці 2 

4                        Обумовленість інтеграційних та дезінтеграційних процесів у 

21 столітті 

2 

5 Заходи міжнародних організацій та національних урядів щодо 

протидії наслідкам глобальних дисбалансів та світової пандемії 

COVID-19 

2 

6 Стратегії країн, що розвиваються, в умовах глобальної 

економіки 

2 

7 Корпоративна соціальна відповідальність в умовах 

глобалізації світового господарства 

2 

 Разом 14 

 

6. Теми практичних занять (не передбачено) 

 

7. Теми лабораторних  занять (не передбачено) 
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8. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми / види завдань Кількість 

годин 

1 Предмет і завдання курсу 2 

2 Сучасна глобальна економіка та національні інтереси 4 

3 Глобальний рух капіталу як чинник розвитку сучасної 

світової економіки 

4 

4                        Проблеми глобальних дисбалансів у світовій економіці 4 

5 Обумовленість інтеграційних та дезінтеграційних процесів у 

21 столітті 

4 

6 Заходи міжнародних організацій та національних урядів щодо 

протидії наслідкам глобальних дисбалансів та світової пандемії 

COVID-19 

4 

7 Стратегії країн, що розвиваються, в умовах глобальної 

економіки 

4 

8 Корпоративна соціальна відповідальність в умовах 

глобалізації світового господарства 

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 структуру та динаміку фінансового рахунку 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 

дисципліну. 

 

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 

Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що 

виносяться на самостійне опрацювання, оцінювання ІНДЗ; підсумковий 

письмовий тест після кожного змістовного модуля; загальний підсумковий 

тест. 

 

12. Питання для підсумкового контролю 

1. Значення окремих форм МЕВ у глобальній економіці. 
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2. Основні класифікації країн у глобальній економіці. 

3. Особливості сучасного етапу розвитку МЕВ. 

4. Сутність глобалізації та її основні економічні прояви.  

5. Критика глобалізації з боку розвинених і країн, що розвиваються. 

6. Причини міжнародної міграції та основні наслідки для країн-експортерів 

та імпортерів трудових ресурсів. 

7. Світові центри тяжіння міграційних потоків. Показники міграції. 

8. Еволюція інтеграційних процесів. Основні етапи міжнародної інтеграції. 

9. Чинники дезінтеграційних процесів. Причини виходу Великої Британії з 

ЄС. 

10. Економічна обґрунтованість економічної інтеграції. Переваги і недоліки. 

11. Міжнародний рух капіталу: сутність та форми. 

12. Визначення платіжного балансу (ПБ) країни. Чому ПБ є важливим 

макроекономічним показником?  

13. Застосування даних ПБ в економічному аналізі. 

14. Які основні компоненти і принципи обліку поточного рахунку 

платіжного балансу? 

15. Які основні компоненти і принципи обліку фінансового рахунку 

платіжного балансу? 

16. Резервні активи: визначення та основні компоненти. Як резервні активи 

можуть бути використані для корекції диспропорцій платіжного 

балансу? Структура і динаміка золотовалютних резервів України. 

17. Інтерпретація дефіциту і профіциту платіжного балансу. Криза 

платіжного балансу. Проблема подвійного дефіциту (twin deficit). 

18. Глобальні дисбаланси у світовій економіці. 

19. Ключові політико-економічні доктрини корекції глобальних дисбалансів. 

20. Заходи міжнародних організацій щодо протидії наслідкам глобальних 

дисбалансів. 

21. Заходи національних урядів щодо протидії наслідкам глобальних 

дисбалансів. 

22. Заходи міжнародних організацій щодо протидії наслідкам світової 

пандемії COVID-19. 

23. Заходи національних урядів щодо протидії наслідкам світової пандемії 

COVID-19 

24. Стратегії країн, що розвиваються, в умовах глобальної економіки. 

25. Чинники економічного зростання країн, що розвиваються, за останні 

десятиліття: основи міжнародної конкурентоспроможності країн, 

залежність добробуту країн від цін на енергоресурси, «прокляття 

природних ресурсів».  

26. Регіональні особливості економічного зростання у країнах, що 

розвиваються.  

27. Характерні риси, мета та механізми реалізації валютно-кредитної, 

фіскальної і бюджетної політики країн, що розвиваються, у ХХІ столітті. 

28. Корпоративна соціальна відповідальність в умовах глобалізації світового 

господарства. 
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29. Сфери корпоративного регулювання і можливості держави.  

30. Легітимність і захищеність прав власності як необхідний інструмент 

побудови системи корпоративної соціальної відповідальності.  

31. Соціальний капітал і суспільна ефективність корпоративної соціальної 

відповідальності: формальний аналіз.  

32. Практика корпоративної соціальної відповідальності у країнах ЄС, США, 

СНД 

 

 

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль Модульний контроль 

ІНДЗ 
Підсум

ковий 

тест 

Сума 

балів 
Змістовий модуль 

№1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

16 16 40 12 100 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 



 

 

13 

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. 

 
 

 

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. 
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7. 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. Available at: 

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

8. S. Yakubovskiy, T. Rodionova, T. Derkach Impact of Foreign Investment Income 

on External Positions of Emerging Market Economies - Transition Studies 

Review, Vol 26, No 1 (2019).- P. 71-81.  

     http://transitionacademiapress.org/jtsr/article/view/241  

9. 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. 

10. Якубовський С.О., Цевух Ю.О. Міжнародна міграція робочої сили як чинник 

економічного розвитку країн: Монографія. - Одеса. Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 2017. - 274 с. 

11. Якубовський С.О., Журавльов О.В. Трансформація економічних систем 

країн Вишеградської групи: Монографія. - Одеса. Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, 2016. - 172 с. 

12. Вступ до спеціальності «Міжнародні економічні відносини»: навчальний 

посібник / А.П. Голіков, Н.А. Казакова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2016.- 116 с. 

13. Довгаль О. А. Інноваційна економіка : навчальний посібник / О. А. Довгаль, Г. 

В. Довгаль. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015.  156 с. 

14. Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у 

країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. 

Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. 448 с. 

15. Міжнародні економічні відносини: підручник / За редакцією А. П. Голікова, О. 
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