ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Семінар: світова економіка» складена відповідно до
освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки магістрів за спеціальністю
014.07. Середня освіта (Географія) освітьо-професійна програма «Географія, економіка та
краєзнавчо-туристична робота».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – вивчення особливостей і
закономірностей формування та функціонування промислових комплексів як територіальних
структур сучасного господарства.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
ознайомити із сутністю й тенденціями інтернаціоналізації світової економіки;
вивчення форм, методів, суб'єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності;
навчити правильно використовувати принципи вивчення середовища розвитку
світової економічної системи;
виявити особливості практики здійснення і механізмів регулювання економічних
процесів з використанням світового досвіду;
набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у
контексті національних інтересів України;
навчити використовувати отримані знання на практиці для розробки стратегії
розвитку як окремих підприємств так і національних економік в умовах сучасної світової
економічної системи.
1.3. Кількість кредитів – 4
1.4. Загальна кількість годин – 120 (120 заочна).
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором студента
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
1-й
1-й
Семестр
2-й
1, 2-й
Лекції
6 год.
12 год.
2 год. (1-й семестр)
4 год. (2-й семестр)
Семінарські заняття
24 год.
6 год. (2-й семестр)
Лабораторні заняття
Самостійна робота
138 год.
84 год.
28 год. (1-й семестр)
110 год. (2-й семестр)
Індивідуальні завдання
1.6. Заплановані результати навчання:
Денна форма навчання

Знання:
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- умови, форми, методи та основний інструментарій взаємодії суб’єктів світової
економіки;
- особливості розвитку світових ринку товарів, послуг та інновацій, а також факторів
виробництва;
- ключові напрямки сучасних трансформацій у секторально-галузевій структурі світової
економіки;
- сучасна регіонально-територіальна структура світової економіки;
- проблеми транснаціоналізації та глобалізації світової економіки;
- сучасні глобальні проблеми світової економіки та шляхи їх вирішення.
Вміння та навички:
- самостійно аналізувати та визначати сучасні тенденції розвитку світової економіки та
проблеми глобального розвитку;
- аналізувати структуру та тенденції розвитку основних сегментів глобального ринку;
- діагностувати сутність і склад глобальних проблем сучасності та механізмів їх
вирішення;
- використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності
України з огляду на сучасні тенденції і перспективи розвитку світової економіки.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Предмет і структура курсу «Семінар: світова економіка». Базові поняття
міжнародної економіки
«Семінар: світова економіка» як наука і як навчальна дисципліна. Головні передумови
відокремлення «світової економіки» у самостійну наукову дисципліну. Відкритість економіки
як визначальна риса існування “міжнародної економіки”, основні рівні відкритості економіки.
Предмет дослідження міжнародної економіки. Головні критерії виокремлення теорії
міжнародної економіки із загальної економічної теорії. Поняття торгового і неторгового
товарів.
Основні методи та принципи наукових досліджень у міжнародній економіці та
особливості їхнього застосування.
Складові теорії міжнародної економіки: чиста теорія міжнародної торгівлі, теорія
міжнародної торговельної політики, монетарна теорія міжнародної економіки. Поняття
міжнародної мікро- і макроекономіки. Основні форми міжнародних економічних відносин.
Поняття і значення міжнародного поділу праці (МПП). Типи суспільного поділу праці.
Чинники розвитку МПП. Форми МПП. Міжнародна спеціалізація виробництва: суть, напрямки
розвитку, основні показники. Міжнародна виробнича кооперація: поняття та основні форми.
Міжнародний поділ факторів виробництва. Значення факторів виробництва та їхньої ціни
у міжнародній економіці. Головні види факторів виробництва
Суть світового ринку. Еволюція розвитку світового ринку: внутрішній ринок,
національний ринок, міжнародний ринок, світовий ринок. Характерні риси світового ринку.
Модель часткової рівноваги.
Світове господарство: суть і передумови формування. Взаємозв’язок між поняттями
“світове господарство” та “світовий ринок”. Головні характерні риси та тенденції розвитку
світового господарства.
Тема 2. Відкрита економіка: значення та показники. Теорії міжнародної торгівлі
Відкрита економіка: поняття і внутрішні властивості. Головні умови відкритості
економіки. Кількісні та якісні параметри економіки відкритого типу.
Суть національної економіки та системи національних рахунків (СНР). Ключові сектори
національної економіки і взаємозв’язки між ними. Поняття інституційної одиниці та її видів.
Головні показники функціонування національної економіки, їхнє значення та
взаємозв’язки між ними.
Платіжний баланс: суть, основні поняття та структура.
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Меркантилізм як предтеча теорій міжнародної торгівлі: особливості раннього (к. ХV ст. ІІ пол. ХVІ ст.) і пізнього (ІІ пол. ХVІ ст. – сер. ХVІІІ ст.) меркантилізму. Перші опоненти та
критики меркантилізму.
Класичні теорії міжнародної торгівлі: теорія абсолютних переваг А.Сміта, теорія
порівняльних переваг Д.Рікардо.
Основні неокласичні теорії міжнародної торгівлі: теорія факторонаділеності ХекшераОліна, парадокс Леонтьєва.
Альтернативні (неотехнологічні) теорії міжнародної торгівлі: теорія життєвого циклу
продукту Р.Вернона, теорія технологічного розриву (імітаційного лагу) М.Познера, теорія
внутрішньогалузевої торгівлі С.Ліндера, теорія економії на масштабах виробництва (зростаючої
віддачі) М.Кемпа, теорія конкурентних переваг М.Портера.
Тема 3. Міжнародна торгівля: суть, структура, показники. Міжнародна торговельна
політика
Поняття міжнародної та зовнішньої торгівлі. Основні рівні та підходи до визначення
міжнародної торгівлі.
Головні
категорії
та
показники
міжнародної
торгівлі:
експорт,
імпорт,
зовнішньоторговельне сальдо, зовнішньоторговельний та світовий товарооборот, поняття
вартісного та фізичного обсягу, торговельний баланс.
Географічна і товарна структура міжнародної торгівлі. Основні види міжнародної торгівлі.
Значення міжнародної торгівлі послугами. Головні характерні риси послуг, їхня
класифікація та основні способи надання послуг у міжнародному масштабі.
Суть
зовнішньоекономічної
і
зовнішньоторговельної
політики.
Цілі
зовнішньоторговельної політики. Основні підходи до регулювання міжнародної торгівлі. Типи
зовнішньоторговельної політики: політика вільної торгівлі та протекціонізм.
Рівні регулювання міжнародної торгівлі: підприємницький / корпоративний,
національний, міждержавний, наднаціональний, глобальний.
Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Поняття митного тарифу і мита.
Основні види мита.
Нетарифні інструменти регулювання міжнародної торгівлі: кількісні, приховані,
фінансові, валютно-кредитні, правові.
Тема 4. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили
Значення та основні форми міжнародного руху капіталу.
Міжнародна інвестиційна діяльність. Поняття зарубіжних та іноземних, прямих та
портфельних інвестицій. Характерні риси прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та підприємств з
ПІІ. Особливості портфельного іноземного інвестування.
Суть, принципи, функції та основні форми міжнародного кредиту.
Нові форми міжнародного кредиту: міжнародний факторинг, міжнародний форфейтинг,
міжнародний лізинг. Їхній зміст, відмінні риси і тенденції розвитку. Значення та основні
категорії міжнародної міграції робочої сили. Співвідношення понять: “міграція населення”,
“міграція трудових ресурсів” та “міжнародна міграція робочої сили”. Світовий ринок робочої
сили: поняття та характерні риси. Основні моделі трудових відносин на світовому ринку
робочої сили.
Історичні етапи розвитку міжнародної трудової міграції.
Форми, причини та наслідки міжнародної трудової міграції для країни-донора та країниреципієнта робочої сили.
Основні напрямки та масштаби міжнародної трудової міграції. Головні сучасні світові
центри прийняття робочої сили.
Тема 5. Міжнародна передача технологій. Міжнародна валютно-фінансова система
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Поняття науково-технічного співробітництва і технології. Значення, способи (комерційні,
некомерційні), канали (внутрішньо- і міжфірмові) і форми (патентна угода, ліцензійна угода,
“ноу-хау”, угода на інжиніринг, франчайзинг) міжнародної передачі технології.
Інтелектуальна власність, її об’єкт та правові форми захисту. Суть і значення патенту.
Особливості розвитку сучасного світового ринку технологій.
Міжнародна торгівля ліцензіями як основний економічний механізм міжнародного
технологічного обміну. Поняття і види ліцензій, ліцензійних угод та ліцензійних платежів.
Значення міжнародного інжинірингу та основні види інжинірингових послуг.
Суть і види валют відносно статусу, валютних запасів країни, курсів інших валют і
режиму використання. Валютний курс та його види. Валютний паритет. Валютне котирування.
Валютні режими.
Поняття і структура світової валютної системи. Еволюція світової валютної системи.
“Золотий стандарт”. Бретон-Вудська система. Ямайська система. Особливості європейської
валютної системи.
Валютні ринки: суть, основні функції та види. Валютний кліринг. Валютне хеджування.
Валютні спекуляції.
Значення, види та інструменти валютної політики. Девальвація. Ревальвація. Валютна
інтервенція. Валютний демпінг. Валютна блокада. Валютні обмеження.
Тема 6. Інтеграційні процеси у світовому господарстві. Моніторинг та регулювання
міжнародної економіки
Суть міжнародної інтеграції. Значення і характерні риси міжнародної економічної
інтеграції. Основні рівні розвитку інтеграційних процесів. Головні передумови розвитку
міжнародної економічної інтеграції.
Форми міжнародної економічної інтеграції: зона преференційної торгівлі, зона вільної
торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз, політичний союз (конфедеративний
союз, федерація), міжнародні організації, угруповання і комплекси.
Глобалізація та регіоналізація як головні напрямки міжнародної економічної інтеграції.
Суть, напрямки та тенденції економічної глобалізації. Поняття та рівні регіоналізації.
Основні світові інтеграційні угрупування. Європейські інтеграційні процеси:
Європейський союз, Європейська асоціація вільної торгівлі; інтеграційні процеси у
Центральній та Східній Європі: СНД, ЧЕС, ЄЕП. Північноамериканська угода про вільну
торгівлю (НАФТА). Економічна інтеграція країн Латинської Америки: ЛААІ, СЕЛА,
МЕРКОСУР, КАРИКОМ, ЦАСР. Інтеграційні процеси в Азії: АСЕАН, СААРК, ГСС.
Інтеграційні угруповання Африки: ОАЮ, ЕКОВАС, УЕМОА, КОМЕСА, ЮДЕАК, САДК.
Загальна система регулювання міжнародної економіки. Ключові та найбільш універсальні
організації. Основні функціональні групи міжнародних організацій, що за нагляд та
регулювання тих чи інших сфер регулювання міжнародної економіки. Головні функції
міжнародних організацій.
Міжнародні організації з регулювання міжнародної торгівлі (СОТ, ЮНКТАД, МТЦ,
ЮНСІТРАЛ): значення, особливості створення, мета, функції.
Регулювання міжнародного руху факторів виробництва: капіталу (БАГІ, МЦУІС),
технологій (ЄПО, СОІВ, СОТ), робочої сили (МОП).
Регулювання міжнародної макроекономіки та міжнародних фінансових ринків (МВФ,
Банк міжнародних розрахунків, Паризький і Лондонський клуби).

2. Структура навчальної дисципліни
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4. Теми практичних занять
Назва теми
Поняття, предмет і структура теорії міжнародної економіки. Суть,
основні фактори розвитку та форми міжнародного поділу праці.
Світовий ринок: поняття, еволюція розвитку та характерні риси. Суть,
показники та характерні риси відкритої економіки. Особливості
меркантилізму як предтечі теорії міжнародної торгівлі.
Значення та основні принципи теорій абсолютних і порівняльних
переваг. Суть, основні показники та структура міжнародної торгівлі.
Основні типи зовнішньоторговельної політики: їхні переваги та
недоліки.
Суть та види міжнародного руху капіталу. Прямі і портфельні іноземні
інвестиції: відмінні риси та тенденції розвитку. Поняття, принципи,
цілі та основні форми міжнародного кредитування.

Кількість
годин
4
4

4

4

6
5.

6.

Види та інструменти валютної політики. Поняття, передумови та
основні форми міжнародної економічної інтеграції. Особливості
європейських інтеграційних процесів.
Характерні риси інтеграційних процесів у Північній та Латинській
Америці. Особливості інтеграційних процесів в Азії та Африці. Головні
міжнародні організації з регулювання міжнародної торгівлі: їхня роль
та особливості функціонування.
Разом

4

4

24

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Види, зміст самостійної роботи
Опрацювання літературних джерел за темою «Територіальна
організація промисловості»
Світове господарство: суть і передумови формування. Взаємозв’язок
між поняттями “світове господарство” та “світовий ринок”. Головні
характерні риси та тенденції розвитку світового господарства.
Вивчення методичних засад галузевого і регіонального аналізу
промислових комплексів, підготовка до практичної роботи
Класичні та основні некласичні теорії міжнародної торгівлі: спільні та
відмінні риси
Ознайомлення з передумовами розміщення і територіальної організації
промислових комплексів
Зовнішньоекономічна і зовнішньоторговельна політика країн світу
Новітні форми міжнародного кредитування: міжнародний факторинг,
міжнародний форфейтинг, міжнародний лізинг: зміст, відмінні риси і
тенденції розвитку
Міжнародна трудова міграція у світі. Досвід України
Сучасний стан науково-технічного співробітництва і технологій у світі:
регіональні особливості.
Валютні системи світу
Європейські інтеграційні процеси. Інтеграційні процеси в Азії, Америці,
Африці
Регулювання міжнародної макроекономіки та міжнародних фінансових
ринків
Разом

Кількість
годин
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
84

6. Індивідуальні завдання
Програмою не передбачені.
7. Методи контролю
Усне експрес-опитування, виступи студентів з доповідями на практичних заняттях,
виконання практичних робіт, контрольна робота.

8. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

7
з дисципліни «Семінар: світова економіка»
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Контрольна
ІндивіРозділ 1
робота,
Розділ 2
дуальне
передбачена
завданн
навчальним
я
планом
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

10

10

10

10

10

Т1 – Семінарські заняття № 1,2
Т2 – Семінарські заняття № 3,4
Т3 – Семінарські заняття № 5,6
Т4 – Семінарські заняття № 7,8
Т5 – Семінарські заняття № 9,10
Т6 – Семінарські заняття № 11,12
Семінарське заняття
- відповіді на питання семінару – 2,5 бали;
- питання під час ведення дискусії – 2,5 бали.
Контрольна робота – 20 балів:
- тестові завдання – 6 балів;
- завдання на встановлення відповідності – 4 бали;
- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 10 балів.
Залікова робота – 20 балів:
- тестові завдання – 5 балів;
- завдання на встановлення відповідності – 6 балів;
- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 9 балів.
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру
90-100
70-89
50-69
1-49

Заліков
а
робота

Сум
а

80

20

100

Т6
20

10

Разом

Оцінка
для дворівневої
шкали оцінювання
зараховано
не зараховано

9. Рекомендована література

-
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Основна література
1.
Базылев Н.И., Мишкевич М.В., Базылева М.Н. Мировая экономика: Учеб.
пособие. – Мн.: Книжный Дом; Мисанта, 2004. – 159 с.
2.
Бестужева С.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / С.В. Бестужева;
Харк. нац. екон. ун-т. – X., 2009. – 384 с.
3.
Бойцун Н.Є., Стукало Н.В. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. – 2-ге вид.
– К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 336 с.
4.
Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник / С.Я.
Боринець. – 5-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 582 с.
5.
Волоснікова Н. М. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н.М.
Волоснікова, С. О. Климова ; С. І Архієреєв (ред); Нац. техн. ун-т «Харк. політехн. ін-т». – X.,
2010. – 271 с.
6.
Дахно І.І., Бовтрук Ю.А. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. –
216 с.
7.
Делен С.А. Мировая экономика : консп. лекцій / С.А. Делен. – М.: А-Приор, 2010. –
141 с.
8.
Киреев А.П. Международная зкономика: В 2 ч. / А.П. Киреев. – М.:
Междунар.отношения, 2003.
9.
Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І., Ковалевський В.В. Міжнародні стратегії
економічного розвитку: Навч. посіб./ За ред. Ю.Г. Козака. – К.: Центр навч. літ-ри., 2005. – 353
с.
10.
Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна економіка: в
питаннях та відповідях: Навчальний посібник. – К.: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 676
с.
11.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А.
Ланкова, Н.Б.Даниленко. – 7-е вид. – К.: Знання, 2008. – 406 с.
12.
Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини:
Навч. посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2003. – 406 с.
13.
Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції:
монографія / Т. Мельник. – К.: КНТЕУ, 2007. – 396 с.
14.
Міжнародна економіка: підручник/ за ред. Румянцева А.П. – К.: Знання-Пресс,
2003. – 447 с.
15.
Міжнародна
економіка:
навч.-метод.посібник
для
самост.вивч.дисц.
А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф.
А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.
16.
Міжнародна економіка: Навч. посіб./За ред.. С.В. Фомішина. –Львів:Новий світ.
2011.– 445 с.
17.
Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Під ред.
Пахомова Ю. М., Лук’яненка Д. Г., Губського Б. В. - К.: Україна, 1997. - 237с.
18.
Новицький В.Є Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.:
КНЕУ, 2003. – 948 с.
19.
Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник – 2-е изд., испр. – М.: ИНФРА-М,
2004. – 336 с.
20.
Роньшина Н.И. Международнне экономические отношения: консп. лекцій / Н.И.
Роньшина, Н.С. Носова. – М.: Зксмо, 2008. – 146 с.
21.
Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. просіб.: У 2 кн. – К: Таксон 2000 –
Кн..І: Міжнародна торгівля: теорія та політика. – 320 с.
22.
Рут Френклін Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. - К.:
Основи, 1998. - 743 с.
23.
Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 397 с.
24.
Семенов Г.А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми:
навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.В. Томарева, Л.О. Жилінська;
Класич. приват. ун-т. - 3-тє вид., переробл. і допов. – Запоріжжя, 2010. – 214 с.
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25.
Современные международные отношения. Учебник / Под ред. А.В.Торкунова. –
М.: “Российская политическая энциклопедия” (РОССПЭН), 2000. – 584 с.
26.
Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник / А.С
Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.
27.
Філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. Світова економіка: Підручник. – К.:
Либідь, 2002. – 582 с.
28.
Школа І.М., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини:
Підручник / За ред. І.М.Школи. – К.: КНТЕУ, 2003. – 589 с.
Допоміжна література
1.
Бурковський І. Tеорія міжнародної торгівлі. – К.: основи, 2000. – 241 с.
2.
Голомовзий В.М. та ін. Митне регулювання: Навч. посібник. – Львів:
Видавництво Національного університету “Львівська політехніа”, 2004. – 240 с.
3.
Економіка зарубіжних країн: Навчальний посібник / За ред.. Ю.Г.Козака,
В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 352 с.
4.
Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності. – Видавничий дім “Фінансист”.- К., 2000.- 637 с.
5.
Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 727
с.
6.
Международный маркетинг: Учебное пособие / Е.М.Азарян, А.А.Шубин,
Н.Л.Жукова и др.; Под ред. д-ра экон. Наук, проф. Е.М.Азарян. – К.: НМЦВО МОиН Украины,
Студцентр, 2005. – 344 с.
7.
Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г.Лукяненко, Б.В.Гукбський,
О.М.Мозговий та ін..,; За ред.. д-ра екон. Наук, проф.. Д.Г.Лукяненка. – к.:КНЕУ, 2003. – 387 с.
8.
Міжнародні фінанси: Підручник / О.І.Рогач, А.С.Філіпенко, Т.С. Шемет та ін..; за
ред.. О.І.Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с.
9.
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навчальний посібник / за ред..
Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського, К.І.Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ., 2003. – 294 с.
10.
Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник; 2-ге вид., - К.: Центр
навчальної літератури, 2005. – 656 с.
11.
Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях:
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2004. – 252 с.
12.
Політична економія: Навч. Посібник / К.Т.Кривенко, В.С.Савчук, О.О.Бєляєв та
ін.; За ред. Д-ра екон. Наук, проф.. К.Т.Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 508 с.
13.
Світова економіка: Підручних / А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – 2ге видання, стереотип. – К.: Либідь, 2001. – 582 с.
14.
Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В. Рокоча, О.Плотніков, В
Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.
15.
Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко,
В.С.Будкін, А.С.Гальчинський та ін. К.: Либідь, 2002. – 470 с.
16.
Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. В 2-х т. – М.: ЗАО “Изд. Экономики”, 2001,
272 с.
17.
Храмов В.О., Бовтрук Ю.А. Зовнішньоекономічна політика: Навч. посіб. – К.:
МАУП, 2002. – 264 с.
18.
Циганкова Т.М., Гордєєв Т.Ф. Міжнародні організації: Навч. посібник. – К.:
КНЕУ, 2001. – 340 с.
19.
Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч.
посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 488 с.
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення
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www.globalarchive.ft.com
www.me.gov.ua
www.nbuv.gov.ua
www.ukrstat.gov.ua
www.unctad.org.
www.worldbank.org
www.wto.org

