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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Міжнародні 

стратегії економічного розвитку» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у 

студентів системи теоретичних знань щодо формування та реалізації 

сучасних стратегій економічного розвитку в різних групах країн і набуття 

практичних умінь результативного аналізу та обґрунтування рекомендацій 

щодо стратегій економічного розвитку на різних рівнях глобальної 

економічної системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку» є складовою частиною фундаментальних 

дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю міжнародні 

економічні відносини. Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Міжнародні 

економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Зовнішньоекономічна 

діяльність», «Глобальна економіка», «Економіка зарубіжних країн», 

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 

В сучасних глобальних умовах трансформується роль держави як 

суб'єкта світової економіки і інституції, що регулює процеси 

удосконалення національного господарства. Кожна країна має власну ідею 

перспективного розвитку національної економіки. Для її досягнення 

формується стратегія економічного розвитку, чітко визначаються цілі й 

розробки ефективних методів їхньої реалізації. В процесі розробки 

національних стратегій враховуються всі фактори, які уможливлюють 

досягнення стратегічних цілей: природно-ресурсний потенціал країни, 

виробнича база, галузева структура, трудові ресурси, науково- технічний 

рівень. Навчальна дисципліна «Міжнародні стратегії економічного 

розвитку» включає досвід впровадження стратегій іншими країнами, в 

яких та чи інша стратегія виявилася ефективною або мала негативні 

наслідки при розробленні й реалізації власної стратегії економічного 

розвитку. 
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Ключові слова: світова економіка, міжнародні економічні 

відносини, стратегія, розвиток, глобалізація, транснаціональні корпорації, 

міжнародні організації. 

 
Аbstract 

In modern's global conditions, the role of the state as the subject of the 

world economy and the institution governing the processes of improving the 

national economy is transformed. Each country has its own idea of a perspective 

development of the national economy. For its achievement, the strategy of 

economic development is forms, goals and development of effective methods of 

their realization are clearly defined. In the process of developing national 

strategies, all factors that make it possible to achieve strategic goals are taken 

into account: natural resource potential of the country, production base, industry 

structure, labor resources, scientific and technical level. The academic discipline 

International Strategies for Economic Development" includes the experience of 

implementing strategies by other countries, in which one or another strategy has 

been effective or has had negative consequences in the design and 

implementation of its own economic development strategy. 

Key words: global economy, international economic relations, strategy, 

development, globalization, multinational corporations, international 

organizations. 
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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 

5-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:  – 
курсова робота 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 120 

9-й - 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

Самостійної 

роботи студента – 

5 

Рівень вищої освіти: 

другий 
(магістерський) 

 

26 год. - 

Практичні, 
семінарські 

16 год. - 

Лабораторні 
– 

Самостійна робота 

78 год. - 

Індивідуальні 
завдання:– т. ч.  к.р. 

− 8 год. 

Вид контролю: 

іспит 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 53% до 47%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  
Мета вивчення дисципліни – формування у студентів системи 

теоретичних знань щодо формування та реалізації сучасних стратегій 

економічного розвитку в різних групах країн і набуття практичних умінь 

результативного аналізу та обґрунтування рекомендацій щодо стратегій 

економічного розвитку на різних рівнях глобальної економічної системи. 

Завдання курсу: 
• формування у студентів системи всебічних знань щодо сутності 

стратегій розвитку та їх середовища;  

• вивчення впливу глобалізації на формування стратегій розвитку;  

• визначення та характеристика особливостей національних 

стратегій розвитку;  

• оцінки ефективності стратегій економічного розвитку;  

• формування ставлення до  сучасної системи координації 

економічної діяльності;  

• вивчення та аналіз міжнародних інтеграційних стратегій; 

• використання у практичній фаховій діяльності знань та умінь, 

набутих в процесі вивчення дисципліни, у відповідності до особливостей 

сучасного стану економік зарубіжних країн.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти  повинні  
знати: 
• визначення основних понять і складових міжнародних стратегій 

економічного розвитку; 

• основні цілі, задачі та організаційно-економічні умови 

функціонування країн у системі міжнародних економічних відносин; 

• особливості і фактори, що впливають на формування та розвиток 

міжнародних стратегій економічного розвитку;  

• закономірності взаємодії країн в сфері міжнародного бізнесу. 

вміти: 
• відслідковувати тенденції і процеси, що відбуваються під час 

реалізації міжнародних стратегій економічного розвитку;  

• аналізувати дію базових економічних закономірностей на 

міжнародному рівні та їх специфічне проявлення в інтернаціональній 

сфері;  

• обґрунтовувати та реалізовувати економічний потенціал 

господарюючих суб’єктів в сфері міжнародного обміну товарами, руху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

факторів виробництва і формуванні міжнародної економічної політики 

держав;  

• застосовувати оптимальну стратегію боротьби з економічними 

спадами, фінансовими і валютними кризами, які в сучасних умовах 

набувають глобального характеру. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. 

Особливості формування стратегій розвитку 
Тема 1.  Середовище формування стратегій розвитку 
Предмет глобальних стратегій соціально-економічного розвитку. 

Теоретичні та методологічні засади стратегій соціально-економічного 

розвитку. Стратегія та тактика економічного розвитку. Класифікація 

моделей і стратегій економічного розвитку. Виникнення нових 

міжнародних стратегій розвитку в умовах глобалізації. Методи проведення 

макроекономічної міжнародної політики. 
 

Тема 2.  Глобалізація і стратегії розвитку 
Глобалізація і регіоналізація. Передумови, поняття, джерела і основні 

прояви глобалізації. Теорії глобалізації. Позитивні і негативні наслідки 

глобалізації. Глобалізація економіки та антиглобалістський рух. 

Формування національних стратегій розвитку в умовах глобалізації. 
 

Тема 3. Варіативність макроекономічних політик 
Макроекономічні теорії як підґрунтя розробки стратегій економічного 

розвитку. Державне й ринкове регулювання економіки. Цілі та 

інструменти податкової політики. Державний бюджет. Державні закупівлі і 

трансферти. Державні витрати. Дефіцит бюджету. Збалансований бюджет. 

Утримуюча і експансіоністська податкова політика. Єдність товарного та 

грошового ринків. Інвестиції. Норма проценту, інвестиції та національний 

дохід. Проблема підтримки занятості і рівня цін. Монетариська державна 

макроекономічна політика. Макроекономічна політика з позиції 

прихильників економіки пропозиції. Мікроекономічні стратегії розвитку. 
 

Тема 4.  Міжнародна координація економічних політик 
Система міжнародного регулювання світової економіки. Економічні 

структури ООН як регулятори міжнародних економічних відносин. Роль 

Міжнародного валютного фонду у формуванні міжнародних стратегій 

розвитку. Кредитна політика Всесвітнього банку як чинник формування 

міжнародних стратегій 
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економічного розвитку. Регулювальна роль Світової організації торгівлі. 

Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР) та 

консультативні групи держав як регулятори міжнародних економічних 

відносин. 

Змістовий модуль 2. 
Особливості національних та інтеграційних стратегій 

Тема 5.  Економічні стратегії розвинутих країн 
Узгодження глобальних соціально-економічних стратегій. 

Макроекономічна політика країн – світових лідерів. Соціально-економічні 

стратегії розвитку Європейського союзу в умовах глобалізації. Стратегічні 

напрямки розвитку економіки США на сучасному етапі. Стратегічна 

еволюція японської економіки в епоху капіталістичного розвитку. 
 

Тема 6. Проблеми формування стратегій розвитку країн 
транзитивної економіки 

Передумови реформування економіки.  Особливості реформування 

економіки в постсоціалістичних країнах. Особливості стратегій 

економічного розвитку Росії. Інвестиційні стратегії перехідних економік. 

Промислова політика. Структурна політика. Соціальна політика держав з 

перехідною економікою. Зовнішні стратегії держав пострадянського 

простору. Інтеграційні процеси. Одно- та багатовекторність інтеграційної 

взаємодії. 
 

Тема 7. Специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються 
Проблеми оптимізації стратегічного розвитку слаборозвинених 

економік в умовах глобалізації. Економічні моделі і соціально-економічні 

стратегії для країн, що розвиваються. Стратегія сталого розвитку та межі її 

використання у глобальній економіці. 
 

Тема 8. Стратегії макрорегіональних інтеграційних об’єднань 
Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень розвитку 

світогосподарських зв'язків. Основні елементи міжнародних інтеграційних 

стратегій. Етапи розвитку і еволюція організаційних форм інтеграції. 

Особливості інтеграційних процесів в ЄС, НАФТА, АСЕАН. 

Постсоціалістичні країни в системі міжнародних стратегій. ГУАМ, ОЧЕС. 
 

Тема 9. Проблеми, принципи й напрями формування стратегій 
економічного розвитку України 

Завдання стратегії випереджального, інноваційного зростання та 

побудова передумов реалізації ефективної соціально-економічної стратегії 

України. Геополітичне і геоекономічне положення України. Україна та 

європейський цивілізаційний вибір. 
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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 лаб інд ср л п  лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Особливості формування стратегій 
розвитку 

Тема 1. Середовище 

формування 

стратегій розвитку 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 2. Глобалізація 

і стратегії розвитку 
13 3 2 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. 

Варіативність 

макроекономічних 

політик 

14 3 2 - - 9 - - - - - - 

Тема 4. Міжнародна 

координація 

економічних політик 

13 3 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 1 
54 12 8 - - 34 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Особливості національних та інтеграційних 
стратегій 

Тема 5. Економічні 

стратегії розвинутих 

країн 

18 4 2 - - 12 - - - - - - 

Тема 6. Проблеми 

формування стратегій 

розвитку країн 

транзитивної 

економіки 

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

Тема 7. Специфіка 

економічних 

стратегій країн, що 

розвиваються 

12 2 2 - - 8 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Стратегії 

макрорегіональних 

інтеграційних 

об’єднань 

11 3 - - - 8 - - - - - - 

Тема 9. Проблеми, 

принципи й напрями 

формування 

стратегій 

економічного 

розвитку України 

13 3 2 - - 8 - - - - - - 

Разом за змістовим 

модулем 2 
66 14 8 - - 44 - - - - - - 

Усього годин 120 26 16 - - 78 - - - - - - 

Модуль 2 
ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 120 26 16 - - 78 - - - - - - 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна форма 

1. 
Тема 1. Середовище формування стратегій 

розвитку 
2 

2. Тема 2. Глобалізація і стратегії розвитку 2 

3. Тема 3. Варіативність макроекономічних політик 2 

4. 
Тема 4. Міжнародна координація економічних 

політик 
2 

5. Тема 5. Економічні стратегії розвинутих країн 2 

6. 
Тема 6. Проблеми формування стратегій розвитку 

країн транзитивної економіки 
2 

7. 
Тема 7. Специфіка економічних стратегій країн, що 

розвиваються 
2 

8. 
Тема 8. Стратегії макрорегіональних інтеграційних 

об’єднань 
- 

9. 

Тема 9. Проблеми, принципи й напрями 

формування стратегій економічного розвитку 

України 

2 

 Разом 16 
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6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 8 год.; 

� підготовка до контрольних заходів – 24 год.; 

� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях –  

46год. 

Усього                                                   78 год. 

 

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. Середовище формування стратегій 

розвитку 
9 

2. Тема 2. Глобалізація і стратегії розвитку 8 

3. Тема 3. Варіативність макроекономічних політик 9 

4. 
Тема 4. Міжнародна координація економічних 

політик 
8 

5. Тема 5. Економічні стратегії розвинутих країн 12 

6. 
Тема 6. Проблеми формування стратегій розвитку 

країн транзитивної економіки 
8 

7. 
Тема 7. Специфіка економічних стратегій країн, що 

розвиваються 
8 

8. 
Тема 8. Стратегії макрорегіональних інтеграційних 

об’єднань 
8 

9. 

Тема 9. Проблеми, принципи й напрями 

формування стратегій економічного розвитку 

України 

8 

 Разом 78 
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7. Індивідуальна робота  
 

Курсова робота для студентів денної форми навчання передбачає 

виконання аналітичної роботи, яка включає: 

� пошук статистичних даних та їх аналіз; 

� пошук у наукових журналах 5-8 статей, які висвітлюють 

аналізовану проблему та їх реферування (виклад основних ідей і 

пропозицій авторів); 

� складання списку використаної літератури та інформаційних 

джерел. 

Кожному студенту видається окреме завдання  

Вимоги до курсових робіт для студентів денної форми навчання 

викладені у методичних вказівках. 

 
8. Методи навчання 

 
При викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку»  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. 

 

9. Методи контролю  
 

Згідно з навчальним планом дисципліни «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку» 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 
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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 

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. 
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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. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий тест  

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

6 7 6 7 6 7 7 7 7 
 

Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 
 

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. 
 

Шкала оцінювання курсової роботи для студентів денної форми 
навчання 

Своєчасне 

надання 

роботи на 

перевірку 

Якість змісту 

роботи 

Наявність та 

якість 

табличного 

матеріалу 

Наявність та 

якість 

графічного 

матеріалу 

Якість 

оформлення 

роботи 

Якість 

захисту 

роботи 

До 10 балів До 20 балів До 10 балів До 10 балів До 10 балів 
До 40 

балів 
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Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

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 

 

11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Міжнародні стратегії 

економічного розвитку» включає: 

1. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» для студентів 

спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» денної форми 

навчання / Сазонець О.М. – Рівне: НУВГП, 2016.– 20 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   http://ep3.nuwm.edu.ua/6274/1/06-12-20.pdf 

2. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 

темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

4. Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/ 

 

12. Рекомендована література 
Базова література 

1. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / 

М.В. Жук, Т.В. Бауліна. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 348 с.  
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2. Лукьяненко Д. Г. Стратегії економічного розвитку в умовах 

глобалізації / Д. Г. Лукьяненко. - К.: КНЕУ, 2001. - 347с. 

 3. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч.посібник/ Мін-во 

освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т; ред. Ю. Г. Козак. - 

К.: ЦНЛ, 2005. - 353 с.  

4. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / 

Под ред. Ю.В. Макогона. — К.: Знання, 2007. — 461 с.  

5. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. 

А.О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с.  

6. Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. 

посібник; 2-е вид., оновл. і доп. / Чернега О.Б., Семенов А.А., Білозубенко 

В.С. – Львів: Магнолія, 2012. – 346 с. 

Додаткова: 
1. Мiжнароднi стратегiї економiчного розвитку: навчальний посiбник / 

Ред. Ю.Г. Козак; В.В. Ковалевський; О.В. Захарченко, Лебедева, С.М. – 

Київ: Аврио, Освiта України, 2011. – 256 с.  

2. Чернега О.Б., Семенов А.А., Білозубенко В.С. Міжнародні стратегії 

економічного розвитку: Навч. посіб. – 2-ге вид., оновл. і доп. – Львів: 

«Магнолія 2006», 2009. – 346 с.  

3. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навчальний посібник 

для студ. вузов / Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, Н.С. Логвінова [та ін.]; за 

ред.: Ю.Г. Козак [та ін.] . – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр учбової 

літ., 2009 . – 356 с. 

4. Кузнецов Б. Т. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Б. Т. 

Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 624 с. 3. Суэтин А.А. Международные 

валютно-финансовые и кредитные отношения: Учебник/А.А. Суэтин.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2010.-411с. 4. Міжнародні стратегії економічного 

розвитку: підручник / Ю. В. Макогон, Д. Г. Лук'яненко, Ю. М. Пахомов, 

М.Ю. Пивоносов та ін. – Київ : Освіта України, 2009 . – 417 с. 

13. 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 
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[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 

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 
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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 

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:4

76823~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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


