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ВСТУП 

 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни формування теоретичних 

знань щодо сутності міжнародної економічної системи, її еволюції, 

закономірностей, чинників і рівнів розвитку, набуття знань про ринкові 

механізми та механізми державного і міждержавного регулювання 

міжнародної економіки, засвоєння категоріального апарату, що застосовується 

для аналізу процесів та явищ сучасного світового економічного розвитку, 

вивчення базових концепцій теорії міжнародної економіки, також вивчення 

різноманіття форм міжнародних економічних відносин, особливостей 

інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій та 

набуття умінь аналізувати стан, тенденції та проблеми розвитку сучасної 

міжнародної економіки, визначати шляхи їх розв’язання. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Міжнародні економічні 

відносини» є складовою частиною циклу професійних дисциплін для 

підготовки студентів за спеціальністю міжнародні економічні відносини. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів – «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Економіка 

зарубіжних країн», «Транснаціоналізація світової економіки» 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 

Міжнародна економіка вивчає закономірності функціонування і розвитку в 

міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя; 

інструменти аналізу і програмування відкритої національної економіки, 

особливо її реального, бюджетного, грошового і зовнішнього секторів, в 

умовах їх взаємодії з економіками інших країн; тенденції розвитку 

міжнародних фінансових ринків і фінансових механізмів, обслуговуючих 

функціонування міжнародної економіки; 

Роль і значення дисципліни полягають у тому, що її вивчення дозволяє 

одержати основи системних наукових знань про сутність, зміст, 

закономірності й механізми функціонування міжнародної економіки. 

Ключові слова: міжнародний, економіка, міжнародна торгівля, 

міжнародний поділ праці, країна, світовий 
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Abstract 

International economics studies the regularities of the functioning and 

development of an international market economy system for the organization of 

economic life; tools of analysis and programming of the open national economy, 

especially its real, budgetary, monetary and external sectors, in the conditions of 

their interaction with economies of other countries; trends in the development of 

international financial markets and financial mechanisms serving the functioning of 

the international economy; 

The role and significance of discipline consists in the fact that its study allows us 

to obtain the basics of systematic scientific knowledge about the essence, content, 

patterns and mechanisms of the functioning of the international economy. 

Key words: international, economy, international trade, international division of 

labor, country, world 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

29 «Міжнародні 

відносини» 

 

Дисципліна 

професійної 

підготовки 

Модулів – 2 

Спеціальність 

292 «Міжнародні 

економічні відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

реферат 

 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 120 

5 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента - 7 

Рівень вищої освіти: 

 

бакалавр  

22 год. 

Практичні, 

семінарські 

20 год.  

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

78 год. 

в т.ч. індивідуальні 

завдання: реферат  

8 год 

Вид контролю: іспит 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%):  

для денної форми навчання – 57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

2.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Курс «Міжнародна економіка» формує у студентів уяву про світове 

господарство в цілому та економіку деяких країн та регіонів. 

Метою дисципліни «Міжнародна економіка» є засвоєння теоретичних 

засад світового господарства, а також вміння аналізувати економічну ситуацію 

країн світу. 

Головними завданнями курсу є: 

1) засвоєння студентами тенденцій та проблем міжнародної економіки; 

2) отримання ними знань про потенціал та механізм економік світу; 

3) оволодівання навичками самостійного аналізу міжнародної 

економіки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

1) особливості міжнародної економіки; 

2) структуру світового господарства; 

3) роль України в світовому господарстві. 

вміти: 

1) аналізувати соціально-економічні показники світового 

господарства та ведучих країн та регіонів; 

2) орієнтуватися в сучасних тенденціях та проблемах, потенціалі та 

механізмі міжнародної економіки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

       Модуль 1. Тенденції розвитку міжнародної економіки 

Змістовий модуль 1. Тенденції розвитку міжнародної економіки 

 

       Тема 1. Міжнародна економіка: сутність та етапи розвитку     

       Поняття міжнародної економіки. Процес формування міжнародної 

економіки.  Періоди розвитку світового господарства та їх характерні риси. 

Основи типології країн світу: ВНД / ВВП на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності, галузева структура ВВП, рівень і якість життя. 

Поділ країн світу на групи і підгрупи. Майбутні варіанти типології країн світу.  

        

Тема 2. Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної 

економіки 

Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної економіки. 

Економічна сутність і зміст поняття «глобальна економіка».  

Інтернаціоналізація як чинник формування міжнародної економіки і 

міжнародних економічних відносин. Вплив глобалізації на національні 
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економіки: позитивний і негативний аспекти. Проблеми і протиріччя 

глобалізації.   

      

  Тема 3. Процеси транснаціоналізації і ТНК в національній і 

міжнародній економіці 

Поняття транснаціоналізації як фактора формування світового 

господарства. Основні теоретичні концепції транснаціоналізації. ТНК і ТНБ: 

сутність, основні характеристики, основні причини виникнення. 

Характеристика головних моделей макроекономічного розвитку. 

Конкурентоспроможність національних економік. Стадії конкурентного 

розвитку держав. 

         

Тема 4. Потенціал міжнародної економіки 

Поняття «потенціал міжнародної економіки». Сутність природно-

ресурсного потенціалу. Фінансові ресурси світу. Міжнародне фінансове 

середовище. Трудові ресурси світового господарства — кількісні та якісні 

аспекти. Науковий і підприємницький потенціал. Тіньова економіка.  

   

Тема 5. «Змішана» економіка. Характер і особливості державного 

регулювання економіки 

Поняття змішаної економіки. Державне регулювання економіки на 

сучасному етапі. Державне регулювання взаємодії національної економіки зі 

світовим господарством (державна зовнішньоекономічна політика). 

          

Тема 6. Світовий ринок - основна категорія світового господарства 

Сутність та еволюція світового ринку. Функції та структура світового 

ринку. Світові ціни та методи їх утворення. Валютно-фінансові ринки. 

 

  Модуль 2. Особливості розвитку світових кластерів  

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку світових кластерів 

 

Тема 7. Вільні економічні зони у світовій економіці 

Поняття «вільна економічна зона». Еволюція СЕЗ. Класифікація вільних 

економічних зон. Організаційно-правовий механізм створення і 

функціонування ВЕЗ. Офшорні зони. Механізм уникнення подвійного 

оподаткування. 

 

 Тема 8. Розвинуті країни ринкової економіки в системі світового 

господарства 

Основні ознаки та особливості промислово розвинених країн. Основні 

типи і моделі розвитку. Роль держави. Господарські цикли в розвинених 

країнах. Основні напрями і характерні риси зовнішньоекономічної діяльності. 
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Тема 9. Загальні риси і особливості країн, що розвиваються (РК) 

Масштаби та специфіка проблем економічного розвитку країн третього 

світу. Диверсифікація країн. Зовнішні фактори розвитку і місце в світовій 

економіці. 

 

  Тема 10. Проблеми переходу до ринкової економіки. Країни 

Центральної та Східної Європи у світовому господарстві 

Тенденції економічного розвитку країн Центральної та Східної Європи. 

Економіка країн Центральної та Східної Європи.  Україна в сучасних світовій 

економіці. 

 

Тема 11. Глобальні проблеми світового господарства - економічний 

аспект 

Економічні аспекти продовольчої проблеми. Проблема подолання 

бідності і відсталості. Проблема миру та демілітаризації. Екологічна проблема. 

Природні ресурси в сучасних умовах. Демографічна проблема. Проблема прав 

людини. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

                                                                                   

                      

Назви змістових модулів  і тем  

  

  

 Кількість годин  

денна форма  

Усього у тому числі 

  л п інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Тенденції розвитку міжнародної економіки 

Тема 1. Міжнародна економіка: сутність та 

етапи розвитку 
11 2 2 7 

Тема 2. Визначальні фактори розвитку сучасної 

міжнародної економіки 
11 2 2 7 

Тема 3. Процеси транснаціоналізації і ТНК в 

національній і міжнароднй економіці 
11 2 2 7 

Тема 4. Потенціал міжнародної економіки 11 2 2 7 

Тема 5. «Змішана» економіка. Характер і 

особливості державного регулювання економіки 
10 2 2 6 

Тема 6. Світовий ринок - основна категорія 

світового господарства 
10 2 2 6 

Разом за змістовим модулем 1 64 12 12 
 

40 
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Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку світових кластерів 

Тема 7. Вільні економічні зони у сітовій 

економіці 
10 2 2 6 

Тема 8. Розвинуті країни ринкової економіки в 

системі світового господарства 
12 2 2 

2 
6 

Тема 9. Загальні риси і особливості країн, що 

розвиваються 
12 2 2 

2 
6 

Тема 10. Проблеми переходу до ринкової 

економіки. Країни Центральної та Східної 

Європи у світовому господарстві. 

11 2 1 

2 

6 

Тема 11. Глобальні проблеми світового 

господарства – економічний аспект. 
11 2 1 

2 
6 

Разом за змістовим модулем 2. 56 10 8 8 30 

Усього годин 120 22 20 8 70 

 

     

5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Міжнародна економіка: сутність та етапи розвитку 2 

2 Визначальні фактори розвитку сучасної міжнародної 

економіки 

2 

3 Процеси транснаціоналізації і ТНК в національній і 

міжнародній  економіці 

2 

4 Потенціал міжнародної економіки 2 

5 «Змішана» економіка. Характер і особливості державного 

регулювання економіки 

2 

6 Світовий ринок - основна категорія світового господарства 2 

7 Вільні економічні зони у світовій економіці 2 

8 Розвинуті країни ринкової економіки в системі світового 

господарства 

2 

9 Загальні риси і особливості країн, що розвиваються 2 

10 Проблеми переходу до ринкової економіки. Країни 

Центральної та Східної Європи у світовому господарстві. 

1 

11 Глобальні проблеми світового господарства – економічний 

аспект. 

1 

 Разом 20 
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6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:  

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год/1 год.занять  

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС  

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях. 

 

7. Індивідуальні завдання 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Економіка Германії. 

2. Економіка Великої Британії. 

3. Економіка нової країни ЄС на прикладі… 

4. Економіко-географічна характеристика та національна специфіка Японії. 

5. Модель розвитку економіки Японії. 

6. Соціально – географічна характеристика країн Латинської Америки. 

7. Економіка НІК Латинської Америки на прикладі… 

8. Економіка НІК Південно – Східної Азії на прикладі… 

9. Особливості країн Південно – Східної Азії. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Проблема національних кордонів в світовій економіці. 7 

2 Протиріччя та взаємовідносини між країнами та 

групами країн в умовах глобалізації. 

7 

3 Проблеми конкурентоспроможності національних 

економік. 

7 

4 Теорії конкурентоспроможності. 7 

5 Сутність та роль НАФТА в міжнародних економічних 

відносинах. 

6 

6 Економіка США на сучасному етапі розвитку. 6 

7 Економіка Канади. 6 

8 Економіка Мексики. 6 

9 Проблема подальшого розширення ЄС. 6 

10 Взаємовідносини ЄС та України. 6 

11 Роль євро в міжнародних валютних відносинах. 6 

 Разом 70 
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10. Роль Китаю в міжнародних економічних відносинах. 

11. Причини конкурентоспроможності економіки Китаю. 

12. Роль СНД в міжнародних економічних відносинах. 

13. Взаємовідносини України та Росії: економічний аспект. 

14. Характеристика економіки України. 

Кількість годин: 8 год 

8. Методи навчання    
  Методами навчання, які застосовуються при вивченні дисципліни, є 

лекційно-семінарський метод навчання, ситуаційний метод (розгляд бізнес-

кейсів), реферативний метод. 

 

                                           9. Методи контролю 

Основними є шість дидактичних принципів перевірки і оцінки знань: 

дієвість, систематичність, індивідуальність, диференціювання, об’єктивність 

і єдність вимог.  За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

розрізняємо попередній (вхідний), поточний, модульний, семестровий і 

підсумковий контроль.  

 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Модуль 1. Поточний 

контроль 

Модуль 2. Поточний 

контроль 
 

Р
еф

ер
а

т
 

Е
к

за
м

ен
 

С
у

м
а

р
н

а
 к

іл
ь

к
іс

т
ь

 

б
а

л
ів

 

Змістовий модуль 1 

0-30 балів 

Змістовий модуль 2 

0-30 балів 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т5 Т6 Т 7 Т 8 Т 9 Т10 Т11  

0
-

4
0
 

0
-

1
0

0
 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 10 

 

11. Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 задовільно  
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60-63 

35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з             
навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» для студентів 
напряму підготовки 292 Міжнародні економічні відносини денної форми 
навчання /       О. М. Сазонець – Рівне: НУВГП. –   54 с. 
2. Інформаційні ресурси  у цифровому депозитарії . / [Електронний ресурс ]. - 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/cgi/ 
 

13. Рекомендована література 

 

Базова: 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебное 

пособие. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Информационно-внедренческий 

центр «Маркетинг», 2000. – 320 с.  

2. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и 

международные отношения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 416 с.  

3. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения: 

Учеб. Пос./Под редакцией Н.Н. Ливенцева – 2-е изд., М.: Финансы и 

статистика, 2001. – 256 с.  

4. Дахно І.І. Світова економіка: навч. Посіб. – К.: ЦНЛ, 2006. – 264 с. 

 5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 364 

6. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1 Международная 

микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учебное 

пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2000. – 416 с.; Ч.2. 

Международная макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое 

программирование: Учебное пособие для вузов. – М.: Международные 

отношения, 2000. – 488 с.  

7. Козлова Т. В ногу со временем // Восток+Запад.-2003.-№ 6.- с. 3-6.  

8. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и практика: 

Учебник для вузов 5-е изд. / пер. с англ. Под ред. В.П.Колесова, М.В.Кулакова. 

– М.: Экономический факультет МГУ, М.: ЮНИТИ, 2003. – 800 с.  

9. Ломоносов Е.З., Плотницкий М.И., Рудак А.А. Теория мировой экономики.-

Минск: ООО «Мисанта» 2001.-103 с.  
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10. Мазурок П.П. Глобальна економіка: навч. Посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. 

Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонец. – Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 208 

с.  

11. Міжнародна макроекономіка: Навч. Посіб. Вид. 3-тє, перероб. Та доп. / 

Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та ед. – К.: ЦУЛ, 2012. – 400 с. 

12. Міжнародна мікроекономіка: Навч. Посіб. Вид. 3-тє, перероб. Та доп. / 

Ю.Г.Козак, Ю.М.Пахомов, Н.С.Логвінова та ед. – К.: ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

13. Міжнародна економіка: Підручник / За ед.. А.О.Задої, В.М.Тарасевича. – 

К.: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

14. Міжнародна економіка: навч. Посіб. / За ед... Г. Е. Гронтковської / Г. Е. 

Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К.: «Центр 

учбової літератури», 2014. – 384 с. . 

15. Міжнародна економіка: підручник / За ред.      Ю.Г. Козака.  – К.: ЦУЛ, 

2009. – 560 с.  

16. Михневич С.И. Многосторонняя система регулирования 

международных торгово-экономических отношений. – Минск, 2000. –192 с.  

17. Новикова И.В. Глобализация и рынок: поиски стратегии 

экономического развития в XXI в. – Минск, 2001. –167 с.  

18. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учебное пособие. – 

СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. -384 с.  

19. Палынин Б. «Единое окно» // Восток+Запад.-2003.- № 7-8.- с. 22-23.  

20. Петровская Л.М. Мировая экономика: Курс лекций. – Минск: БГУ, 

2002. –130 с.  

21. Петровская Л.М. Модели открытой экономики и стабилизационная 

политика. – Минск: БГУ, 2000.  

22. Пузакова Е.П. Мировая экономика. – Р-на-Д., 2003 –480 с.  

23. Раджабова З.К. Мировая экономика: Учебник. –2-е изд. –М.: ИНФРА-

М, 2002. –320 с.  

24. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономика: 16 изд. – М., 2000.  

25. Світова економіка: підручник / За ред. С.В. Головко. – К.: Либідь, 

2007. – 638 с. 

26. Стрыгин А.В. Мировая экономика. – М.: Экзамен, 2001. –517 с.  

27. Турбан Г.В. Внешнеэкономическая деятельность. – 2-е изд., перераб. 

И доп.-Мн.: Выш.шк., 1999. – 211 с. (339Т86).  

28. Тэор Т.Р. Мировая экономика: Пособие для подготовки к экзамену. – 

СПб., 2002. –256 с.  

29. Федосеева Г.А. Мировая экономика и международные экономические 

отношения: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2002 –352 с.  

30. Халевинская Е.Д., Крозе И. Мировая экономика: Учебник 2-е изд. 

/Под ред. Е.Д.Халевинской. – М.: Юристь, 2002. – 378. 

31.  Шмарловская Г.А. и др. Теории интерэкономики. –Минск: БГЭУ, 

2001. – 46 с. 
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Допоміжна: 

1. Андрійчук  В. Регіональна інтеграція  як складова глобалізації / В. 

Андрійчук  // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 94 – 95. 

2. Бабій Л. Роль наднаціональних і міжнародних організацій у 

формуванні глобального економічного правопорядку / Л. Бабій // Право 

України. – 2010. – № 1. – С. 155 – 162. 

3. Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу / 

О.Г. Білорус // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. – № № 7/8. – С. 3 – 9.  

4. Богомолов О. Мировая экономика в эпоху глобализации / О. Богомолов // 

Международная экономика. – 2008. – № 4. – С. 8 – 12. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку 

держави в умовах глобалізації / Н.В. Бондаренко // Економіка і держава. – 

2010. – № 5. –  С. 60 – 63. 

2. Будкін В. Економічна глобалізація: витоки, тенденції та протиріччя /  

В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 11. –  С. 87 – 89. 

3. Булана  О. Державна підтримка  підприємств реального сектора 

економіки  в Україні  в умовах  її інтеграції  у СОТ  і  ЄС / О. Булана // 

Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 68 – 78. 

4. Гайдук В.А. Вплив економічної глобалізації на модифікацію чинників 

конкурентоспроможності національної економіки / В.А. Гайдук // Економіка і 

держава. – 2010. – № 8. –  С. 7 – 9. 

5. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] - 

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

6. 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 

7. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [Электронный 

ресурс] - [Pежим доступа] : http://www.evrazes.com/customunion/about 

8. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] - [Pежим 

доступа] : http://www.cis.minsk.by/ 

9. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс] - 

[Pежим доступа] : http://www.un.org/ru/ 

10. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.apec.org/ 

11.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.asean.org/ 

12.  Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] - [Access 

point] : http://www.bis.org/ 
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13.  Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.oecd.org/ 

14.  European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] - [Access point] : 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

15.  Financial Stability Board [Electronic recourse] - [Access point] : 

http://www.financialstabilityboard.org 

16. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] - [Access 

point] : http://www.fao.org/home/en/ 

17.  International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.iaea.org/ 

18.  International Finance Corporation  (IFC) [Electronic recourse] - [Access 

point] : 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/

home 

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

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

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

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

21. International Monetary Fund  - IMF DataMapper [Eлектронний ресурс] - 

[Pежим доступу] : http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

22.  Mercosur [Electronic recourse] - [Access point] : http://www.mercosur.int/ 

23.  North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.naftanow.org/ 

24. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic 

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

25.  Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) [Electronic 

recourse] - [Access point] : http://www.opec.org/opec_web/en/ 

26.  The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

[Electronic recourse] - [Access point] : http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

27. United Nations [Electronic recourse] - [Access point] : 

http://www.un.org/en/ 

28.  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) [Electronic 

recourse] - [Access point] : http://www.unido.org/ 

29. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] - [Access 

point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,menuPK:4768

23~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.html 

30.  World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] - [Access 

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

31. World Trade Organization [Electronic recourse] - [Access point] : 

http://www.wto.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


