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Програма навчальної дисципліни «Міжнародні економічні конфлікти
та  їх  подолання»  складена  для  здобувачів  вищої  освіти  другого
(магістерського)  рівня  за  спеціальністю  292 «Міжнародні  економічні
відносини».

Політичні  хвилювання  та  економічний  спад  в  Україні  сприяють
загостренню  соціальних,  зокрема,  міжособистісних  та
внутрішньоособистісних  конфліктів.  Дослідження  проблем
міжнародних  конфліктів  та  способів  їх  вирішення  потребують
фундаментальних зусиль вчених різних спеціальностей.  «Міжнародні
економічні конфлікти та їх подолання» як навчальна дисципліна посідає
певне місце в підготовці фахівців з міжнародних економічних відносин,
що пов’язане  з  необхідністю підготовки  кадрів  нової  формації,  яким
було  б  притаманне  вміння  не  тільки  попереджати  й  вирішувати
конфлікти,  а  й  управляти  ними,  використовувати  їх  позитивні
можливості, запобігати виникненню військових станів.

Міждисциплінарні  зв’язки:  дисципліна  «Міжнародні  економічні
конфлікти та їх подолання» є складовою частиною циклу професійної
підготовки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня
за  спеціальністю  292 «Міжнародні  економічні  відносини».  Вивчення
курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із таких
дисциплін  –  «Глобальна  економіка»,  «Міжнародні  економічні
відносини»,  «Міжнародні  стратегії  економічного  розвитку»  та
дисциплін,  що  безпосередньо  формують  компетенції  фахівця
відповідної  спеціальності,  цілеспрямованої  роботи  над  вивченням
спеціальної  літератури,  активної  роботи  на  лекціях,  практичних
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач. 

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

Анотація
Міжнародні  економічні  конфлікти  та  їх  подолання  –  самостійна

комплексна  наука,  предметом  якої  є  природа,  причини,  механізми
конфлікті у світовому суспільстві, типи та динаміка конфліктів, шляхи,
методи,  засоби  їх  попередження  та  регулювання.  Міжнародні
економічні конфлікти та їх подолання наука, розрахована на можливість
практичного застосування одержаних знань, на відпрацювання та впро-
вадження  нових  технологій.  Наукове  управління  міжнародними
глобальними   процесами,  у  тому  числі  й  регулювання  конфліктів,
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здійснюється,  як  правило,  на  основі  аналітичного  розрахунку,
планомірного впливу на учасників міжнародних зв’язків та взаємодій. 

У студентів формуються професійні уявлення про підгрунття
міжнародних  економічних  конфліктів   в  міжнародних
економічних  відносинах,  відбувається  набуття  умінь  та  навиків
застосування  міжнародно-правових  норм  на  національному  та
міжнародному  рівнях  при  вирішенні  міжнародних  економічних
конфліктів,  а  також  створення  стійких  умінь  та  навичок
кваліфікувати  існуючі  міжнародні  економічні  конфлікти  та
створювати умови щодо їх недопущення та ліквідації.

Ключові  слова:  торговельна  війна,   економічний  конфлікт,
торговельно-економічна  суперечка,  інструмент  торгової  політики,
комерційна дипломатія, антидемпінгові заходи, компенсаційні  заходи. 

Summary
International economic conflicts and their overcoming are an independent

complex  science,  the  subject  of  which  is  nature,  causes,  mechanisms  of
conflict  in  the  world  society,  types  and  dynamics  of  conflicts,  ways,
methods, means of their prevention and regulation. International economic
conflicts and their overcoming science, designed for the practical application
of the knowledge gained, for the development and implementation of new
technologies.  Scientific  management  of  international  global  processes,
including the regulation of conflicts, is usually carried out on the basis of
analytical  calculations,  systematic  impact  on  participants  in  international
relations and interactions Students are formed by professional ideas about
the  basis  of  international  economic  conflicts  in  international  economic
relations, the acquisition of skills and abilities of applying international legal
norms  at  the  national  and  international  levels  in  solving  international
economic conflicts, as well as the creation of sustainable skills and abilities
to qualify existing international economic conflicts and create conditions for
their prevention and liquidation.

Key words:  trade warfare,  economic conflict,  trade-economic disputes,
trade  policy  instrument,  commercial  diplomacy,  anti-dumping  measures,
compensatory measures.

1. Опис навчальної дисципліни
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Найменування
показників 

Галузь знань,
спеціальність,

спеціалізація, рівень
вищої освіти

Характеристика
навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість кредитів – 
4,5

Галузь знань 
29  «Міжнародні

відносини»
Вибіркова

Модулів – 1

Спеціальність: 

292 «Міжнародні
економічні
відносини»

Рік підготовки:

Змістових модулів 
– 2 1-й -

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  

Семестр

Загальна кількість 
годин – 135

2-й -

Лекції

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

Рівень вищої освіти:
другий

(магістерський)

24 год. -

Практичні,
семінарські

22 год. -

Лабораторні     –

Самостійна робота

89 год. -

Індивідуальні
завдання:

-

Вид контролю:
залік

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

для денної форми навчання 35% до 65%.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
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Метою викладання навчальної дисципліни "Міжнародні економічні

конфлікти  та  їх  подолання" є  формування  необхідної  професійної
компетенції  в  сфері  фахових  знань  з  причин  витоків,  наслідків  та
врегулювання міжнародних економічних конфліктів

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни "Міжнародні
економічні  конфлікти  та  їх  подолання" є  формування  професійних
уявлень  про  підгрунття  формування  міжнародних  економічних
конфліктів  в міжнародних економічних відносинах,  умінь та навиків
застосування  міжнародно-правових  норм  на  національному  та
міжнародному  рівнях  при  вирішенні  міжнародних  економічних
конфліктів, а також створення стійких умінь та навичок кваліфікувати
існуючі міжнародні економічні конфлікти та створювати умови щодо їх
недопущення та ліквідації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  
знати: 
- основні методи ведення сучасної економічної війни;
- сучасні методи виходу з конфліктного протистояння;
- конфлікти і ризики при злитті і поглинанні компаній;
-  методи  просування  торговельно-економічних  інтересів

національного бізнесу за кордоном;
-  стратегії  та  тактики  ведення  міждержавних  економічних

переговорів; 
-  формування у студентів об'єктивного підходу до розуміння ролі,

місця та значимості комерційної дипломатії; 
  вміти:
-  проводити  обґрунтування  та  оцінку  ефективності  заходів

інструментів економічного захисту;
- вести комерційні переговори на мікро- та макроекономічному рівні;
 -  оцінювати  ефективність  пропозицій,  що  висуваються

міністерствами  та  відомствами  на  предмет  модифікації  зовнішньої
політики,  зокрема,  в  частині  ефективного  використання  інструментів
економічного захисту.

3. Програма навчальної дисципліни
                                 Модуль 1
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Змістовий модуль 1  
Підгрунття міжнародних економічних конфліктів  в

міжнародних економічних відносинах

 Тема 1.Теоретичні основи міжнародних економічних конфліктів
Предмет і метод економічної конфліктології.Конфлікти в міжнародній
економіці  –  ресурсний  аспект.Конфлікти  на  споживчому  ринку.
Міжнародні  економічниі  конфлікти.  Конфлікти  і  міжнародна
економічна конкуренція.

Тема 2. Торгівельні війни сучасності
Торгівельні  війни  як  інструмент  досягнення  геополітичних  цілей.

Діяльність  міжнародних  торгівельних  організацій  в  контексті
вирішення  проблем  торгівельних  війн. Торгівельні  війни  в
сучасному  світі.Сучасні  методи  виходу  з  конфліктного
протистояння.

Тема 3. Міжнародні економічні конфлікти в паливно-енергетичній
сфері

Нафтовий чинник світової політики. Тенденції і проблеми світового
газозабезпечення.  Російсько-білоруський енергетичний конфлікт.
Газовий конфлікт між Україною і Росією .

Тема4. Конфлікти і ризики при злитті та поглинанні міжнародних
компаній
Теоретичні аспекти злиття і поглинань компаній.Конфлікти і ризики
при злитті і поглинаннях компаній.

Тема 5. Світові інфраструктурні проекти та безпека транзитного
простору України

 Історичні  передумови  розвитку  інфраструктури  світу. Розвиток
світових   мегапроектів. Конфлікти  навколо  транспортних
мегапроектів  минулого  і  сучасності.Транзит  і  його  теоретична
основа.Напрями  підвищення  конкурентоспроможності
підприємств транспортного машинобудування.
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Тема 6. Міжнародні демографічні конфлікти
Демографічні  проблеми  людства. Історичні  передумови
формування  сучасних  міграційних  процесів  в  Україні. Вплив
структур  міграції  на  соціально-демографічні  конфлікти. Вплив
міграції  на  соціально-культурний  розвиток  суспільства.
Демографічна  ситуація  в  Україні. Україна  на  світовому  ринку
трудових  ресурсів. Динаміка  міграційних  процесів  в  Україні.
Інтеграція  українського  ринку  трудових  ресурсів  до  світового
ринку  праці. Історичне  формування  і  поширення  нелегальної
міграції  у  світі. Історичне  формування  міжнародної
інтелектуальної  міграції. Особливості  впливу  міжнародної
інтелектуальної міграції на демографічну ситуацію у світі.  Вплив

глобалізації та світових проблем людства на міграцію населення
                                             Модуль 2

Змістовий модуль 2  
Врегулювання міжнародних економічних суперечок

Тема 7. Економічні основи гібридної війни
Гібридна  війна  як  новітній  конфлікт  і  як  форма  глобального
протистояння.  Гібридна  війна  як  вияв  конфлікту  ціннісних  моделей
світового  порядку.  Економічні  детермінанти  імперської
політики.Силові, спеціальні та дипломатичні операції в гібридній війні.

Тема 8. Реформування сектору економічної безпеки
Формування  нової  якості  сектору  безпеки  та  оборони  та  подолання
міжнародних  економічних  конфліктів.  Захист  критичної
інфраструктури. Протидія соціальним інструментам економічної війни.
Новий вимір інформаційної безпеки.

Тема 9. Економічних тиск та політика санкцій
Суть  економічних  санкцій,  еволюція  їхнього  використання.  Аналіз
їхньої  ролі  у  відстоюванні  національних  інтересів  країн.  Базові  цілі
кримінального права. Інструменти прихованого протекціонізму (murky
protectionism).  Економічні  ефекти  санкцій  як  інструменту  зовнішньої
політики в контексті досягнення національної безпеки. Вплив санкцій
на треті держави.Збитки країн від введення санкцій.
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Тема 10.  Роль  міжнародних безпекових  організацій  та  форумів  у
врегулюванні економічних конфліктів
 Сучасні міжнародні інститути та  їх  роль у забезпеченні гарантій
міжнародної безпеки.  Тенденції  та  досвід  діяльності  міжнародних
організаці. Роль безпекових організацій в Європі в умовах глобалізації. 
Спільні  риси глобальних міжнародних інститутів,  представлених у
сучасній архітектурі міжнародної безпеки. Співпраця  та  координація
міжнародних організацій та інших діячів у врегулюванні міжнародних
економічних  конфліктів.  Впровадження  ефективного  демократичного
урядування сферою подолання міжнародних економічних конфліктів.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів

 і тем        

Кількість годин

денна форма заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л п ла
б

інд ср л п  аб інд ср

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

 11 1
2

13

Модуль1
Змістовий модуль 1. Підгрунття міжнародних економічних

конфліктів  в міжнародних економічних відносинах

1.Теоретичні основи
міжнародних 
економічних 
конфліктів

11 2 2 7 - - - - - -

Тема 2. Торгівельні 
війни сучасності

15 3 3 9 - - - - - -

Тема  3.  Міжнародні
економічні
конфлікти  в
паливно-
енергетичній сфері

14 3 3 8 - - - - - -
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Тема4. Конфлікти і 
ризики при злитті та
поглинанні 
міжнародних 
компаній

13 3 2 8 - - - - - -

Тема 5. Світові 
інфраструктурні 
проекти та безпека 
транзитного 
простору України

14 3 2 9

Тема 6. Міжнародні 
демографічні 
конфлікти

13 2 2 9

Разом  за  змістовим
модулем 1

80 16 14
5
0

- - - - - -

Модуль 2      
Змістовий модуль 2. 

Врегулювання міжнародних економічних суперечок
Тема 7. Економічні 
основи гібридної 
війни

14 2 2 10 - - - - - -

Тема 8. 
Реформування 
сектору економічної 
безпеки

13 2 2 9 - - - - - -

Тема 9. Економічний
тиск та політика 
санкцій

14 2 2 10 - - - - - -

Тема 10. Роль 
міжнародних 
безпекових 
організацій та 
форумів у 
врегулюванні 
економічних 
конфліктів

14 2 2 10 - - - - - -
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Разом  за  змістовим
модулем 2

55 8 8 39 - - - - - -

Усього годин 135 24 22 - - 89 - - - - - -

5. Практичні заняття

№
з/п Назва тем

Обсяг
навчальних

годин

1 Теоретичні основи міжнародних 
економічних конфліктів

2

2 Торгівельні війни сучасності 4

3 Міжнародні  економічні  конфлікти  в
паливно-енергетичній сфері

2

4  Конфлікти і ризики при злитті та 
поглинанні міжнародних компаній

2

5  Світові інфраструктурні проекти та безпека
транзитного простору України

2

6  Міжнародні демографічні конфлікти 2

7  Економічні основи гібридної війни 2

8  Реформування сектору економічної безпеки 2

9  Економічний тиск та політика санкцій 2

10 Роль міжнародних безпекових організацій 
та форумів у врегулюванні економічних 
конфліктів

2

Разом 22

6. Самостійна робота

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 
навчання:

 підготовка до аудиторних занять – 23 год.;

 підготовка до контрольних заходів – 16 год.;

 опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –

50 год.
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Усього                                                   89 год.

6.1 Завдання для самостійної роботи

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного
матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю

Теми навчальної дисципліни

Кількість
годин

денна
форма

Види міжнародних конфліктів. Особливості  
міжнародних економічних конфліктів

8

Про торгівельні війни сучасності за останнє 
десятиліття.

9

Приклади  міжнародних  економічних  конфліктів  в
паливно-енергетичній сфері

9

 Злиття та поглинання міжнародних компаній. Порядок 
вирішення конфліктів 

9

 Світові інфраструктурні проекти та безпека 
транзитного простору України

9

 Приклади міжнародни демографічних конфліктів та їх 
вирішення

9

Гібридна війна 9

 Реформування сектору економічної безпеки світового 
та державного 

9

 Економічний тиск та політика санкцій. На прикладі 
України.

9

Міжнародні безпекові організації та форуми у 
врегулюванні економічних конфліктів

9

Разом 89

7. Методи навчання

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При  викладанні  навчальної  дисципліни  "Міжнародні  економічні
конфлікти  та  їх  подолання"  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);

 моделюючі вправи;

 роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ;

 складання есе.

8. Методи контролю 

Згідно  з  навчальним  планом  дисципліни  "Міжнародні  економічні
конфлікти та їх подолання" передбачена форма підсумкового контролю –
залік. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою наступним
чином:

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 100
балів,  які  за  згодою студента  можуть бути  зараховані  як  остаточний
результат;

- студент має право скласти підсумковий контроль у вигляді заліку, де
може додатково отримати від 0 до 40 балів. У такому випадку до набраних
під час заліку 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  заліку  допомогою

коп’ютерного  тестування  чи  у  письмовій  формі  у  вигляді  залікових
білетів,  які  включають  20 тестів  (одна  правильна  відповідь  з  трьох
запропонованих).

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки.
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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
практичних задач;
– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються
на практичних, семінарських, лабораторних, індивідуальних заняттях та
консультаціях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за
наступними критеріями. 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  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.
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9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 100

Т

1

Т2 Т3 Т4 Т

5

Т6 Т7 Т8 Т9 Т10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

      

      Т1, Т2... Т8 — теми змістових модулів.

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для заліку

90–100 зараховано

82–89
зараховано

74–81

64–73
зараховано

60–63

35–59 незараховано з можливістю повторного
складання

0–34 незараховано з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення

Методичне  забезпечення  навчальної  дисципліни  "Міжнародні
економічні конфлікти та їх подолання" 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. 
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3. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/

11. Рекомендована література
Базова література

1. Глобальна  торгова  система:  розвиток  інститутів,  правил,
інструментів СОТ / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. –
К.: КНЕУ, 2003. –  С. 13- 18.
2. Результати  Уругвайського  раунду  багатосторонніх
торговельних  переговорів:  Тексти  офіційних  документів.  –   К.:
Вимір, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України
до СОТ, 1998. –  520 с.
3. Щетинин В. Д. Экономическая дипломатия: Учеб. пособие. /
В. Д. Щетинин. –  М.: Междунар. отношения, 2001. –  280 с.
4. Глобальна  торгова  система:  розвиток  інститутів,  правил,
інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М.
Циганкова. –  К.: КНЕУ, 2003. – С. 13-65.
5. Тарифні  переговори в  рамках Світової  організації  торгівлі  /
Навч. посібник за ред. Пятницького В. Т. –  К.:  UEPLAC, УАЗТ,
2001. –  92 с.
за ієрархічною структурою: Робоча група з питань ГАТС,
Рада з ТРІПС, Робоча група з питань ГАТС.

Додаткова література
1. Авдокушин Е.Ф.  Маркетинг  в  международном бизнесе:  Учебное
пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2002
2. Дэниеле Д.Д., Радеба JIJC. Международный бизнес: внешняя среда
и деловые операции / Пер. с англ. — М.: Дело, 1998.
3. Климовец  О.В.  Международный  оффшорный  бизнес.  —  Ростов
н/Д: Феникс, 2004.
4. Льюис РД.  Деловые культуры в  международном бизнесе.  — М.:
Дело, 2001.
5. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції
світу / О.Г. Білорус // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – № № 7/8. – С.
3 – 9. 
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6. Гайдук  В.А.  Вплив  економічної  глобалізації  на  модифікацію
чинників  конкурентоспроможності  національної  економіки  /  В.А.
Гайдук // Економіка і держава. – 2010. – № 8. –  С. 7 – 9.
7. Гайдуцький  І.  Характеристика  глобальної  діяльності  ТНК  /   І.
Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 9. – С. 29 – 32.
8. Головня  О.М.  Вплив  глобалізаційних  процесів  на  соціально-
економічне зростання України:  оцінка загроз і  можливостей /   О.М.
Головня // Економіка і держава. – 2010. – № 6. – С. 6 – 9.
9. Геєць В. Конфігурація геополітичної карти світу та її проблемність /
В. Геєць // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 4 – 15.
10. Бак  Г.О.  Лідерство  транснаціональних  корпорацій  у  світовому
створенні інновацій / Г.О. Бак // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. –
№ 3/4. –  С. 16 – 19.
11. Фролова Т.О. Інвестиційний фактор глобального лідерства / Т.О. Фролова
// Інвестиції: критика та досвід. – 2012. – № 8. – С. 8 – 13.
12. Яценко  О.М.  Методологічні  засади  глобалізації,  її  фактори  і
детермінанти / О.М. Яценко // Економіка АПК. – 2011. – № 11. –  С. 144
– 152.

12. Інформаційні ресурси

1. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. –

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] –

[Pежим доступу] : http://mfa.gov.ua/ua
3. 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

4. International  Fund for Agricultural  Development (IFAD)  [Electronic

recourse] – [Access point] : http://www.ifad.org/

5. International  Labour  Organization (ILO)  [Electronic  recourse]  -

[Access point] : http://www.ilo.org/global/lang–-en/index.htm

6. International  Monetary  Fund   –  IMF  DataMapper  [Eлектронний

ресурс]  –  [Pежим  доступу]  :
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
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http://www.imf.org/external/datamapper/index.php
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ifad.org/
http://mfa.gov.ua/ua
http://www.ukrstat.gov.ua/


7. World Bank Group – Data & Research [Electronic recourse] – [Access

point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuP
K:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html

8. World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] – [Access

point] : http://www.wcoomd.org/en.aspx

9. World  Trade  Organization  [Electronic  recourse]  –  [Access  point]  :

http://www.wto.org/
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