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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля» складена 
для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за 
спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Предметом вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» є 
формування теоретичних знань щодо торгівлі  між  резидентами  різних  
країн, якими  можуть  виступати  фізичні  та  юридичні  особи,  фірми,  
ТНК, некомерційні  організації  тощо; набуття практичних навичок з 
організаційних аспектів міжнародної торгівлі; формування 
компетентностей економіко-правового характеру щодо 
регламентування міжнародних торговельних угод, з процесами 
укладання та виконання контрактів міжнародної купівлі-продажу, з 
урегулюванням міжнародних торгових суперечок. 

При цьому предметом міжнародної торгівлі як сфери знань є 
організація виконання експортно-імпортної операції, а об’єктом, 
відповідно, будь-яка операція з експорту чи імпорту. 

Вивченню навчальної дисципліни "Міжнародна торгівля" передують 
знання основ економічної теорії, важливих економічних категорій і 
повністю сформований понятійно-термінологічний апарат  різних 
розділів економічної науки. Насамперед це стосується системи таких 
фундаментальних економічних дисциплін, як "Політична економія", 
"Мікроекономіка", "Макроекономіка", а також інших дисциплін циклу 
загальноекономічної підготовки - таких як "Економіка підприємства", 
"Статистика" та професійної підготовки - «Міжнародні економічні 
відносини», «Економіка зарубіжних країн», «Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємства». У той же час набуті знання з навчальної 
дисципліни "Міжнародна торгівля" є базою для подальшого вивчення 
дисциплін циклу професійної підготовки на другому (магістерському) 
рівні  та при  підготовці до написання кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 

Анотація 

 

Вивчення дисципліни «Міжнародна торгівля» спрямоване на 
набуття, засвоєння та формування студентами теоретичних знань щодо 
сутності та значення міжнародної торгівлі  в системі  міжнародних  
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економічних  відносин,  розуміння основних концепцій міжнародної  
торгівлі та  взаємозв’язку  між  міжнародною  торгівлею  та  
економічним розвитком  країни.   

В процесі вивчення курсу відбувається ознайомлення  з  основними 
концепціями міжнародної торгівлі, вивчення яких дає змогу пояснити 
причини міжнародного обміну, його динаміки, структури, ефективності. 
Розглянуто питання регулювання міжнародної торгівлі на 
національному та наднаціональному рівнях та методів здійснення 
експортно-імпортних операцій, а також діяльності організованих 
товарних ринків.  

Формуються практичні навички щодо розрахункових операцій з 
міжнародних торговельних  угод, при цьому основна увага 
зосереджується на сутності та формах міжнародних розрахунків, 
засобах та способах здійснення міжнародних платежів. 

Ключові слова: міжнародна торгівля, торгова політика, експортно-
імпортні операції, міжнародні торговельні угоди,  міжнародні 
розрахунки. 

 
Аbstract 

 

The study of the discipline "International Trade" aims at acquiring, 
assimilating and forming students theoretical knowledge about the essence 
and importance of international trade in the system of international economic 
relations, understanding of the basic concepts of international trade and the 
relationship between international trade and economic development of the 
country.  

In the process of studying the course is acquainted with the basic concepts 
of international trade, the study of which allows to explain the causes of 
international exchange, its dynamics, structure, efficiency. The issues of 
regulation of international trade at the national and supranational levels and 
methods of carrying out export-import operations, as well as activities of 
organized commodity markets are considered.  

Practical skills for settlement transactions in international trade 
agreements are formed, while the focus is on the essence and forms of 
international payments, means and methods for the implementation of 
international payments. 

Key words: international trade, trade policy, export-import operations, 
international trade agreements, international settlements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 
4 

Галузь знань  
29  «Міжнародні 

відносини» 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 
економічні 
відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 2-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   
- 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

4-й - 
Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 3 
Самостійної 
роботи студента –5 

Рівень вищої освіти: 
перший 

(бакалаврський) 

 

22 год. - 
Практичні, 

семінарські 

20 год. - 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

78 год. - 

Індивідуальні 

завдання: 
- 

Вид контролю: 
іспит 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 35 % до 65 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни - набуття та засвоєння студентами 
комплексних знань про найважливіші теоретичні та практичні аспекти з 
міжнародної торгівлі, зокрема, щодо руху товарів і послуг, 
вдосконалення структури експорту та імпорту. 

Завдання курсу: 

• аналіз процесу безпосереднього обміну товарами та 
послугами між господарюючими суб’єктами різних держав, 
державами та міжнародними організаціями;  

• вивчення ринку товарів (у т. ч. послуг, ліцензій, ноу-хау, 
інжинірингу тощо), інструментів та механізмів розширення 
товарообігу;  

• прогнозування та оцінка світових товарних ринків, 
планування можливостей експорту та потреб імпорту; 

• ознайомлення з організацією контрактної роботи; 
• дослідження контролю за поставками та відвантаженням, 

здійснення валютно-фінансових операцій.  
• з’ясування суті  та форм міжнародних розрахунків, їх реалізації 

за допомогою зарубіжних платіжних систем. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  
знати:  
• сутність та елементи системи міжнародної торгівлі;  
• сутність категорій, що визначають зміст окремих тем і розділів 

дисципліни; 
• взаємозв’язки, взаємозалежності і взаємообумовленості в 

системі міжнародної торгівлі; 
• види і форми, яких набуває міжнародний рух товарв та послуг;  
• роль і можливості держави в регулюванні товарних ринків; 

уміти:  
• здійснювати міжнародні розрахунки в зовнішній торгівлі;  
• проводити дослідження світового товарного ринку та його 

сегментів з використанням основних економічних інструментів; 
• приймати обгрунтовані рішення, спрямовані на урегулювання 

міжнародних торгових суперечок;  
• пояснювати процеси і тенденції, що спостерігаються в зовнішній 

торгівлі України. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  

Міжнародна торгівля та економічний розвиток 

 

Тема 1. Міжнародна торгівля: економічна сутність та теорії 

розвитку  

Загальна характеристика міжнародної торгівлі. Поняття міжнародної 
торгівлі, її структура та специфічні риси. Географічна та товарна 
структура міжнародної торгівлі. Основні етапи розвитку міжнародної 
торгівлі.  

Доцільність міжнародного торговельного обміну. Роль міжнародної 
торгівлі в економічному зростанні. Теорії міжнародної торгівлі. 
Стандартна модель міжнародної торгівлі. Альтернативні концепції 
міжнародної торгівлі. 

 
Тема 2. Торговельна політика 

Національний рівень регулювання міжнародної торгівлі. Тарифні 
методи регулювання міжнародної торгівлі. Види мит.  Нетарифні 
методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження. 
Торгова дискримінація.  

Наднаціональний рівень регулювання міжнародної торгівлі. 
Регулювання міжнародної торгівлі в системі СОТ. Регулювання 
міжнародної торгівлі в системі ООН. 

 
Тема 3. Торгова політика Європейського Союзу 

Формування і організація єдиної торгової політики ЄС. Основні 
інструменти торгової політики ЄС.  Застосування кількісних обмежень у 
зовнішній торгівлі ЄС. Система захисних заходів у торговій політиці 
ЄС. Фінансові методи торгової політики ЄС. 

 

Тема 4. Форми міжнародної торгівлі щодо предмету торгівлі 

Міжнародні торгові класифікатори. Міжнародна торгівля 
промисловими товарами, машинами, устаткуванням. Міжнародна 
торгівля сировинними товарами.  Світові ціни на промислові та 
сировинні товари. Міжнародна торгівля послугами. Міжнародна 
торгівля продукцією інтелектуальної праці. 
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Тема 5. Форми міжнародної торгівлі щодо способу та організації 

взаємовідносин між партнерами 

 Міжнародна зустрічна торгівля. Електронна торгівля. Міжнародний 
лізинг. Міжнародне виробниче кооперування. Вигоди вітчизняних фірм 
від експортної та імпортної діяльності. Конкурентоспроможний експорт 
як компонент динамізації зростання. 

 
Змістовий модуль 2  

Організаційні аспекти міжнародної торгівлі 

 

Тема 6. Методи здійснення експортно-імпортних операцій 

Торгівля  на  підставі  прямих  зв’язків  між  контрагентами (прямий 
метод). Особливості внутрішньокорпораційної торгівлі. Торгівля через 
торговельно-посередницьку ланку (непрямий метод). Торговельно-
посередницькі операції та ринки. 

 

Тема 7. Організовані товарні ринки 

Міжнародні товарні біржі. Сутність міжнародної біржової торгівлі. 
Види та порядок проведення біржових операцій. Міжнародні товарні 
аукціони.  Міжнародні торги. Міжнародні ярмарки та виставки.  

 

Тема 8. Контракти міжнародної купівлі-продажу 

Міжнародні торговельні угоди. Нормативно-правове 
регламентування міжнародних торговельних угод. Міжнародні 
торговельні терміни (ІНКОТЕРМС-2010). Характеристика контрактів 
міжнародної купівлі-продажу. Підготовка до укладання контракту 
міжнародної купівлі-продажу: основні умови та етапи. Виконання 
контракту міжнародної купівлі-продажу. Зовнішньоторговельна 
документація.  

 

Тема 9. Врегулювання міжнародних торгових спорів 

Торговельні війни. Відповідальність сторін за порушення договірних 
зобов’язань. Врегулювання міжнародних торгових спорів  міжнародним 
комерційним арбітражем. Врегулювання торгових суперечок у рамках 
СОТ. 
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Тема 10. Розрахункові  операції з міжнародних торговельних угод 

Сутність та основні форми міжнародних розрахунків. 
Характеристика міжнародних розрахунків. Міжнародні розрахунки за 
допомогою акредитива. Міжнародні розрахунки за допомогою інкасо. 
Засоби здійснення міжнародних платежів: векселями, чеками, 
пластиковими картками, банківські перекази. Способи платежу в 
міжнародній торгівлі. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем  

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьог
о 

у тому числі  
усьог

о 

у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

 11 1
2 

13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Міжнародна торгівля та економічний 

розвиток 

Тема 1. 
Міжнародна 
торгівля: 
економічна 
сутність та теорії 
розвитку  

11 2 2 - - 7 - - - - - - 

Тема 2. 
Торговельна 
політика 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. Торгова 
політика 
Європейського 
Союзу 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 4. Форми 
міжнародної 
торгівлі щодо 
предмету торгівлі 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 
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Тема 5. Форми 
міжнародної 
торгівлі щодо 
способу та 
організації 
взаємовідносин 
між партнерами 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 
модулем 1 

59 10 10 - - 39 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Організаційні аспекти міжнародної 

торгівлі 
Тема 6. Методи 
здійснення 
експортно-імпор-
тних операцій 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 7. 
Організовані 
товарні ринки 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 8. 
Контракти 
міжнародної 
купівлі-продажу 

14 4 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 9. 
Врегулювання 
міжнародних 
торгових спорів 

11 2 2  - 7       

Тема 10. Розра-
хункові  операції 
з міжнародних 
торговельних 
угод 

12 2 2  - 8       

Разом за змістовим 
модулем 2 

61 12 10 - - 39 - - - - - - 

Усього годин 120 22 20 - - 78 - - - - - - 
Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 120 22 20 - - 78  - - - - - 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. 
Тема 1. Міжнародна торгівля: економічна 
сутність та теорії розвитку  

2 

2. Тема 2. Торговельна політика 2 
3. Тема 3. Торгова політика Європейського Союзу 2 

4. 
Тема 4. Форми міжнародної торгівлі щодо 
предмету торгівлі 

2 

5. 
Тема 5. Форми міжнародної торгівлі щодо 
способу та організації взаємовідносин між 
партнерами 

2 

6. 
Тема 6. Методи здійснення експортно-
імпортних операцій 

2 

7. Тема 7. Організовані товарні ринки 2 

8. 
Тема 8. Контракти міжнародної купівлі-
продажу 

2 

9. 
Тема 9. Врегулювання міжнародних торгових 
спорів 

2 

10. 
Тема 10. Розрахункові  операції з міжнародних 
торговельних угод 

2 

 Разом 20 
 

6. Самостійна робота 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 
� підготовка до аудиторних занять – 21 год.; 
� підготовка до контрольних заходів – 24 год.; 
� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

33 год. 
Усього                                                   78 год. 
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6.1 Завдання для самостійної роботи 

 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 
знань, захисту індивідуальної роботи. 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 
денна форма 

1. 
Тема 1. Міжнародна торгівля: економічна 
сутність та теорії розвитку  

7 

2. Тема 2. Торговельна політика 8 
3. Тема 3. Торгова політика Європейського Союзу 8 

4. 
Тема 4. Форми міжнародної торгівлі щодо 
предмету торгівлі 

8 

5. 
Тема 5. Форми міжнародної торгівлі щодо 
способу та організації взаємовідносин між 
партнерами 

8 

6. 
Тема 6. Методи здійснення експортно-
імпортних операцій 

8 

7. Тема 7. Організовані товарні ринки 8 

8. 
Тема 8. Контракти міжнародної купівлі-
продажу 

8 

9. 
Тема 9. Врегулювання міжнародних торгових 
спорів 

7 

10. 
Тема 10. Розрахункові  операції з міжнародних 
торговельних угод 

8 

 Разом 78 
 

7. Методи навчання 

 

При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародна торгівля»  
застосовується слайдова презентація (у програмі «Microsoft Power 
Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали та графічні 
схеми. 

На практичних заняттях застосовуються: 
� ситуаційні завдання; 
� кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
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� моделюючі вправи; 
� роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ; 
� складання есе. 
 

8. Методи контролю  

Згідно з навчальним планом дисципліни «Міжнародна торгівля» 
передбачена форма підсумкового контролю – іспит. Оцінювання знань 
здійснюється за 100-бальною шкалою наступним чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 60 
балів; 

- студент має скласти підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може 
отримати від 0 до 40 балів. До набраних під час іспиту балів додається 60 
балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті допомогою 
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді іспитових 
білетів, які включають 30 тестів (одна правильна відповідь з п’яти 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового 
контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
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практичних задач; 
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 
несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
контроль 
(екзамен) 

Сума 
балів Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2. 

30 30 40 100 
Т 
1 

Т 
2 

Т 
3 

Т 
4 

Т 
5 

Т 
6 

Т 
7 

Т 
8 

Т 
9 

Т 
10 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Т1, Т2…Т10 – теми змістовних модулів. 
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Шкала оцінювання 

Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. 
Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі 
види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 
дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 
контролів не менше 60 балів. 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену та курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням курсу 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення для вивчення навчальної дисципліни 
«Міжнародна торгівля» включає: 
1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по 
всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
2. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

 

11. Рекомендована література  

Базова 

1.  Гіл Чарлз В.Л. Міжнародний бізнес.  К.: Основи, 2001 р. 856 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

2. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, 
інструментів СОТ./ Кер.авт.кол. і наук. ред. Циганкова Т.М.  

К.:КНЕУ,2003.660с. 
3. Гриффин Р. Пастей М. Международний бизнес/ Пер. с англ. под 

ред. А.Г.Медведева.  СПб.: Питер 2005 
4. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник /За ред. 

Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. К.: Освіта України, 2012.  300с. 
5. ИНКОТЕРМС 2010г. Правила ІСС з використання термінів для 

внутрішньої та міжнародної торгівлі.  Асоціація «ЗЕД», 2011, 268 с. 
6. Исаченко Т.М. Обновленная торговая политика ЕС – инструмент 

реализации политики экономического роста [ Электоронный ресурс] / 
Режим доступа: www.mgimo.ru/ news/experts/document181148.phtml 

7. Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза.  М.: 
Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики , 2010. 395 с. 

8. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Батанова Т.В. Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств: сучасні особливості функціонування та аналізу 
розвитку.  Одеса: Одеський національний економічний університет, 
2012.  182 с. 

 

Додаткова 

1. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. 
Учебник.СПб:Питер, 2004.  831с. 

2. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей: Учебник, 
М.: Прогресс, 1992. 

3. Майер Дж., Олесневич Д. Міжнародне середовище бізнесу: 
Конкуренція та регулювання у глобальній економіці/ Пер. з англ., - 
К.:Либідь, 2002.  703с. 

4. Международная экономика: в вопросах и ответах: Учебник /Под 
ред. Козака Ю.Г.  К.: ЦУЛ, 2013. 240 с. 

5. Международная  экономика.  В  2-х  томах.-Т.1  Международная 
микроэкономика. Учебное пособие / под ред. Козака Ю.Г. К.: ЦУЛ, 
2013.  

6. Международные экономические отношения: теория и политика: 
Учебное пособие / Под редакцией Козака Ю.Г.  К.: ЦУЛ, 2013.  360 с. 

7. Міжнародна торгівля: Навч. посіб./За ред. Ю.Г.Козака, 
Н.С.Логвінової, О.В. Мирошниченка.  К.: ЦУЛ. 2009. 668с. 

8. Міжнародна торгівля : Підручник./ За ред.. Козака Ю.Г., 
Логвінової Н.С., Барановської М.І. К.: ЦУЛ,2011. 512с. 
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9. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Видання 2-ге перероб. 
та доп. /За ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінової, В.М.Осипова.  К.:ЦУЛ, 
2008.  1118с. 

10. Міжнародне оподаткування. Навч. посібник. / За ред. Козака 
Ю.Г.–К.: ЦНЛ, 2005. 

11. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / За ред. Козака 
Ю.Г. К.: ЦУЛ, 2012. 

12. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-
правове регламентування : навч.посіб./ за ред.. Козака Ю.Г., Логвінової 
Н.С.  К.: ЦУЛ, 2010.  648 с. 

13. Пуригіна О.Г. Міжнародні економічні конфлікти: Навч. посіб.  
К.: Центр учбової літератури,2008. 280 с. 

15. Система світової торгівлі: Практичний посібник.  К.: “К.І.С.”, 
2002. 348 с. 

17. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В., Міжнародна 
торгівля: Навчальний посібник.  Київ: КНЕУ,2001.  487 с. 

18. An Introduction to International Economic Relations . Edited by Yuriy 
Kozak, Temur Shengelia,  Tbilisi : Publishing House „ Universal“ , 2014.  
224 p. 

 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] – 
[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua 

5. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони 
[Eлектронний ресурс] – Pежим доступу : //http://comeuroint.rada.gov.ua 
/komevroint/doccatalog/ document?id=56219 

6. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
[Электронный ресурс] – Pежим доступа : 
http://www.evrazes.com/customunion/about 
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7. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] – Pежим 
доступа: http://www.cis.minsk.by/ 

8. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс – 
Pежим доступа] : http://www.un.org/ru/ 

9. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic recourse[ – 
Access point : http://www.apec.org/ 

10. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic 
recourse[ – Access point : http://www.asean.org/ 

11. Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] – 
Access point] : http://www.bis.org/ 

12. Economic Co-operation and Development (OECD) Electronic recourse 
- Access point : http://www.oecd.org/ 

13. European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] – Access point : 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

14.  Financial Stability Board [Electronic recourse] – Access point : 
http://www.financialstabilityboard.org 

15. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] – 
Access point : http://www.fao.org/home/en/ 

16.  International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] – 
Access point : http://www.iaea.org/ 

17. International Finance Corporation  (IFC) [Electronic recourse] – Access 
point: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_ 
corporate_site/home 

18. International Fund for Agricultural Development (IFAD) [Electronic 
recourse] –Access point : http://www.ifad.org/ 

19. International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] – Access 
point : http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

20. International Monetary Fund  - IMF DataMapper [Eлектронний ресурс] 
– Pежим доступу : http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

21. Mercosur [Electronic recourse] – Access point : http://www.mercosur.int/ 
22. North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] – 

Access point: http://www.naftanow.org/ 
23. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic 

recourse] – Access point: http://www.bsec-organization.org/Pages/ 
homepage.aspx 

24. Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) [Electronic 
recourse] – Access point: http://www.opec.org/opec_web/en/ 

25. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
[Electronic recourse] – Access point : http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
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26. United Nations [Electronic recourse]–Access point: http://www.un.org/en 
27. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

[Electronic recourse] – Access point : http://www.unido.org/ 
28. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] – Access 

point:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:47
6823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

29. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] – Access point 
: http://www.wcoomd.org/en.aspx 

30. World Trade Organization [Electronic recourse] – Access point : 
http://www.wto.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


