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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 

 

Навчальна 

дисципліна 
Міжнародна і регіональна економіка 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

«Економічна кібернетика та бізнес-аналітика» 

«Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації» 

«Облік і оподаткування» 

«Менеджмент персоналу» 

 

Спеціальність 051 Економіка 

071 Облік та оподаткування 

073 Менеджмент 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Обсяг дисципліни 

в кредитах ECTS  
6 кредитів 

Статус 

дисципліни 
обов’язкова  

Мета вивчення 

дисципліни 

формування у студентів теоретичних знань, умінь та 

практичних навичок у галузях міжнародної та регіональної 

економік, форм, методів та механізмів реалізації 

міжнародних економічних відносин, сучасного стану та 

напрямів розвитку регіональної економіки, механізмів і 

закономірностей її функціонування. 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

РНД1. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач 

повинен оволодіти теорією міжнародної та регіональної економік, 

знати об’єктивні закони і принципи їх розвитку, розуміти процеси 

міжнародного розподілу праці, спеціалізації і кооперування. 

 РНД2. Здобувач має демонструвати розуміння форм, методів і 

механізмів регулювання міжнародної торгівлі, процесів 

міжнародного руху капіталу та міграції робочої сили, а також 

проблем функціонування світової валютної системи та методології 

міжнародних розрахунків. 

РНД3. Здобувач повинен отримати глибокі знання суті процесів 

міжнародної економічної інтеграції, глобалізації, 

інтернаціоналізації, а також розрізняти й розуміти особливості 

основних форм ведення міжнародного бізнесу. 

РНД4. Здобувач має знати закономірності, принципи і фактори 

формування економіки регіонів, особливості розвитку 

територіальних соціально-економічних систем, характеризувати 

рівень забезпеченості країни і регіонів природними і трудовими 
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ресурсами, а також розуміти принципи функціонування основних 

міжгалузевих господарських комплексів, їх регіональні 

особливості, потреби   міжрегіональної інтеграції. 

РНД5. Здобувач повинен вміти відтворити економічне 

районування країни та розуміти засади просторової економіки, 

державної регіональної політики та управління регіональним 

розвитком. 

РНД6. Здобувач має володіти належним інструментарієм для 

можливості розрахунку базових показників аналізу, прогнозування 

та моніторингу соціально-економічного розвитку регіону. 

РНД7. Здобувач повинен вміти аналізувати й оцінювати 

економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та 

інфраструктуру міжнародної та регіональної економіки і 

використовувати одержані знання відносно актуальних умов 

зовнішньоекономічної діяльності України, враховуючи її 

євроатлантичні  інтеграційні цілі та перспективи. 

РНД8. Здобувач має визначати стан і найактуальніші проблеми з 

перспективи розвитку міжнародної економіки та економік окремих 

регіонів, пропонувати шляхи вирішення проблемних ситуацій та 

здійснювати оцінку застосовуваних регулюючих впливів. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни за 

темами 

Тема 1.Предмет і методологія міжнародної економіки. 

Міжнародна економічна система. 

Тема 2. Міжнародна торгівля. Світовий ринок товарів та 

послуг. 

Тема 3. Міжнародний рух капіталу. Світовий фінансовий 

ринок. 

Тема 4. Міжнародний кредит. 

Тема 5. Міжнародна трудова міграція. Світовий ринок праці.   

Тема 6. Міжнародна валютна система. Світовий валютний 

ринок. 

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс. 

Тема 8. Сучасні міжнародні процеси передачі технологій. 

Тема 9. Глобалізація та міжнародна економічна інтеграція. 

Тема 10. Міжнародна економічна політика України. 

Тема 11. Предмет, метод і завдання дисципліни регіональна 

економіка.   

Тема 12. Регіони та особливості розвитку територіальних 

соціально-економічних систем. Просторова 

економіка. 

Тема 13. Оцінка природно-економічного потенціалу регіонів 

України. 

Тема 14. Господарський комплекс регіону, його структура і 

трансформація в ринкових умовах. Міжрегіональна 

інтеграція. 
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Тема 15. Економічне районування та територіальна 

організація господарства. 

Тема 16. Суть, завдання і пріоритети державної регіональної 

політики. Прогнозування, програмування та 

моніторинг соціально-економічного розвитку регіону. 

 

Форми поточного 

та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 

Підсумковий контроль – екзамен 

Мова навчання Українська 

Критерії 

оцінювання 

результатів 

навчання 

(в спільній РНП 

не вказується, а 

зазначається в 

кожному описі 

відповідно до 

наявних 

особливостей за 

даним зразком) 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Усні відповіді, розв’язування задач та 
практичних завдань  4 х 5 = 20 балів 

Письмові опитування  до 10 балів 

Написання економічних есе, тези та 
виступ на науковій конференції до 10 балів 

Підсумкова контрольна робота 10 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 50 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 
Всього 100 

 

Викладач/виклада

чі 
Доц. Панковець М.П. 

Забезпечення Мультимедійний проектор, ноутбук; електронна дошка; 

комп’ютери. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Метою навчальної дисципліни є: пізнання сутності міжнародної 

економічної системи та закономірностей її розвитку, засвоєння методів 

аналізу політико-правового, економічного середовища та інфраструктури 

міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання 

міжнародних економічних відносин та опанування методології міжнародних 

розрахунків; глибоке розуміння процесів міжнародної економічної інтеграції; 

засвоєння основ теорії регіональної економіки, розкриття методологічних 

основ теорії регіональної економіки, розкриття методологічних основ та 

наукових засад державної регіональної політики; оволодіння знаннями про 

територіальну і галузеву структуру господарського комплексу регіону, 

визначення факторів, що впливають на регіональний розвиток, необхідність 

раціонального та ефективного використання природних науково виробничих 

та людських ресурсів. 

        У результаті вивчення  навчальної дисципліни «Міжнародна і регіональна 

економіка» студент повинен знати і вміти: 

Таблиця 2.1. 

 
Код Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

РНД 1 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен оволодіти теорією 

міжнародної та регіональної економік, знати об’єктивні закони і принципи їх 

розвитку, розуміти процеси міжнародного розподілу праці, спеціалізації і 

кооперування. 

РНД 2 Здобувач має демонструвати розуміння форм, методів і механізмів регулювання 

міжнародної торгівлі, процесів міжнародного руху капіталу та міграції робочої 

сили, а також проблем функціонування світової валютної системи та методології 

міжнародних розрахунків. 

РНД 3 Здобувач повинен отримати глибокі знання суті процесів міжнародної економічної 

інтеграції, глобалізації, інтернаціоналізації, а також розрізняти й розуміти 

особливості основних форм ведення міжнародного бізнесу. 

РНД 4 Здобувач має знати закономірності, принципи і фактори формування економіки 

регіонів, особливості розвитку територіальних соціально-економічних систем, 

характеризувати рівень забезпеченості країни і регіонів природними і трудовими 

ресурсами, а також розуміти принципи функціонування основних міжгалузевих 

господарських комплексів, їх регіональні особливості, потреби   міжрегіональної 

інтеграції. 

РНД 5 Здобувач повинен вміти відтворити економічне районування країни та розуміти 

засади просторової економіки, державної регіональної політики та управління 

регіональним розвитком. 

РНД 6 Здобувач має володіти належним інструментарієм для можливості розрахунку 

базових показників аналізу, прогнозування та моніторингу соціально-економічного 

розвитку регіону. 
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РНД 7 Здобувач повинен вміти аналізувати й оцінювати економічне, політико-правове, 

соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародної та регіональної 

економіки і використовувати одержані знання відносно актуальних умов 

зовнішньоекономічної діяльності України, враховуючи її євроатлантичні  

інтеграційні цілі та перспективи. 

РНД 8 Здобувач має визначати стан і найактуальніші проблеми з перспективи розвитку 

міжнародної економіки та економік окремих регіонів, пропонувати шляхи 

вирішення проблемних ситуацій та здійснювати оцінку застосовуваних регулюючих 

впливів. 

 

 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ.  

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА. 

 

Предмет міжнародної економіки (МЕ). Міжнародна макроекономіка. 

Цілі та об'єкт дослідження МЕ. Етапи та соціально-економічні основи 

розвитку МЕ. Методологія і завдання міжнародної економіки. Особливості 

сучасної міжнародної економіки. Географічний, економічний, часовий, 

системний аспекти МЕ. Інтернаціоналізація виробництва. Інтернаціоналізація 

капіталу. Інтернаціоналізація господарського життя. Інтеграція та 

глобалізація. Види міжнародних економічних відносин.  

Поняття та суб'єкти міжнародної економічної діяльності. Форми 

зовнішньоекономічної діяльності фірм, їх переваги та недоліки. Внутрішнє і 

зовнішнє середовище міжнародної економічної діяльності. Існуючі та набуті 

фактори середовища міжнародної економічної діяльності: політичні, 

соціальні, економічні, історичні та ін. 

Взаємодія національних економік у системі міжнародної економіки. 

Систематизація та класифікація країн міжнародними інституціями за 

соціально-економічними, територіальними та іншими ознаками. Класифікація 

країн Організацією об'єднаних націй, Світовим банком, Міжнародним 

валютним фондом. 
 
 

ТЕМА 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ. СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ І ПОСЛУГ. 
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Економічний зміст та основні поняття міжнародної торгівлі (МТ). 

Експорт та імпорт. Показники, які характеризують активність країни у 

міжнародній торгівлі. Індекс залежності країни від МТ. Теорії міжнародної 

торгівлі.  

Сутність і структура світового ринку товарів і послуг. Чинники, які 

впливають на світовий ринок товарів і послуг. Формальні і неформальні 

міжнародні ринки товарів і послуг. Товарна біржа. Аукціон. Міжнародні 

торги, ярмарки, виставки. Показники обсягів, структури, динаміки, 

результатів міжнародної торгівлі. Актуальні тенденції МТ. Країни - провідні 

експортери та імпортери товарів і послуг у світі. 

Зовнішньоторговельна політика держави. Політика вільної торгівлі. 

Протекціонізм. Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародної 

торгівлі. 
Регулювання міжнародної торгівлі на наднаціональному рівні. Світова 

організація торгівлі (COT). Історія становлення і принципи діяльності світової 

організації торгівлі. Наслідки вступу України у COT. 

 

ТЕМА 3. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК.  

Сутність, причини, чинники та особливості міжнародного руху капіталу. 

Форми та показники міжнародного руху капіталу.  

Суть, структура і функції світового фінансового ринку. Світовий ринок 

похідних фінансових інструментів як найбільш містка складова світового 

фінансового ринку.  

Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу. Прямі та портфельні 

іноземні інвестиції. Економічні ефекти від прямих закордонних інвестицій. 

Наслідки міжнародного руху капіталу для країн-експортерів та країн-

імпортерів. Диверсифікація міжнародної інвестиційної діяльності. 

Інвестиційний клімат та фактори, які його визначають. 

 

 
ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ. 

 

 Міжнародний кредит (МК) як форма міжнародного руху капіталу. 

Суб'єкти, джерела, принципи МК. Міжнародні кредитні відносини. Функції 

міжнародного кредиту. Форми міжнародного кредиту. 

Міжнародні кредитні операції. Кредитування зовнішньої торгівлі. 

Комерційне кредитування експорту та імпорту. Банківське кредитування 

експорту та імпорту. Факторинг, форфейтинг, довгострокове банківське 

кредитування за компенсаційними угодами. 

Інтернаціоналізація банківської діяльності та її причини. Міжнародне 

банківництво.  

Зовнішній борг країни і його обслуговування. Криза світової 

заборгованості. Проблеми зовнішньої заборгованості та шляхи їх вирішення. 
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Реструктуризація заборгованості. Капіталізація зовнішньої заборгованості. 

Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації. 

 

 
ТЕМА 5. МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ. СВІТОВИЙ РИНОК 

ПРАЦІ. 

Міжнародна трудова міграція як форма міжнародних економічних 

відносин. Імміграція, еміграція, рееміграція, міграційне сальдо. Економічні та 

соціальні причини міжнародної трудової міграції. 

Види міжнародної трудової міграції. Постійна, тимчасова, сезонна, 

маятникова міграція. Офіційна та нелегальна міграція. Проблема "відтоку 

мізків". Особливості сучасних міграційних процесів.  

Поняття міжнародного ринку праці та етапи його формування. Структура 

міжнародного ринку праці. Основні країни виходу мігрантів та країни-

рецепієнти мігрантів. Стандартні ефекти від участі країни у міжнародному 

ринку праці. 

        Позитивні і негативні соціально-економічні наслідки міграції трудових 

ресурсів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Корпоративний, 

національний, міжнаціональний, наднаціональний, міжнародний рівні 

регулювання міграції. 

Україна в міжнародних міграційних процесах. 

 

 
ТЕМА 6. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА. СВІТОВИЙ ВАЛЮТНИЙ 

РИНОК. 

 

Міжнародна валютна система, її структура та завдання. Етапи 

становлення міжнародної валютної системи. Ямайська валютна система. 

Європейська валютна система. 

Поняття та функції валюти. Міжнародна валюта. Резервна валюта. 

Інтервенційна валюта. Трансакційна валюта. Локаційна валюта. Вільно-, 

частково- та неконвертовані валюти. Валютні курси та методика їх 

визначення. Системи валютних курсів. Типи валютних режимів: фіксований, 

плаваючий. 

Світовий валютний ринок, його об'єкти, суб'єкти та сектори. Функції 

валютного ринку у міжнародній економіці. Фактори розвитку валютного 

ринку. 

Валютні операції та їх класифікація. Світові ринки золота. Міжнародні 

валютно-фінансові центри. Інтегральний індекс глобальних фінансових 

центрів (Global Financial Centres Index).  

Регулювання валютного ринку та валютна політика держави. Форми 

реалізації валютної політики: валютне регулювання; валютний контроль; 

валютний режим; дисконтна валютна політика; девізна валютна політика.  



11 
 

Валютний ринок України та його структура. Ринок продажу валюти 

(готівки). Валютна політика України. Міжбанківський валютний ринок 

України. Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України. 

 

 
TEMA 7. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС. 

 

Суть, суб'єкти та особливості міжнародних розрахунків. Чинники впливу 

та форми міжнародних розрахунків, специфіка їх використання. Сучасні 

платіжні системи. Рушійні сили впровадження інновацій у платіжній 

інфраструктурі. Ефекти використання безготівкових платіжних інструментів. 

Економічні та соціальні наслідки електронної комерції. Платіжна індустрія в 

Україні. 

Поняття платіжного балансу (ПБ), історія його виникнення та розвитку. 

Структура сучасного платіжного балансу, класифікація статей. Поточний 

рахунок. Рахунок капіталу і фінансів. Сальдо платіжного балансу. Позитивне 

і негативне сальдо. Платіжний баланс на певну дату і за певний період. 

Реєстрація угод на момент розрахунку і на момент операції. Теорія 

автоматичного саморегулювання платіжного балансу Д. Юма і Д. Рікардо. 

Кейнсіанські теорії регулювання ПБ. Теорія зовнішньої і внутрішньої 

рівноваги. Інструментально-цільовий метод регулювання ПБ. Монетаристські 

теорії регулювання ПБ. Теорія державного регулювання платіжного балансу. 

Платіжний баланс України та його динаміка. 

 

 
ТЕМА 8. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ПРОЦЕСИ ПЕРЕДАЧІ ТЕХНОЛОГІЙ. 

Міжнародна передача технологій в контексті цивілізаційного розвитку. 

Форми технологій та їх значення у міжнародній економіці. Унікальна 

технологія. Прогресивна технологія. Традиційна технологія. Морально-

застаріла технологія. Поняття міжнародного ринку технологій, суб'єкти та 

об'єкти ринку. Сегменти міжнародного ринку технологій. 

Форми міжнародного трансферу технологій. Прямі закордонні інвестиції. 

Участь у власності (joint venture). Міжнародний консалтинг. Передача 

ліцензій. 

Франчайзинг. Управління проектами. Будівництво "під ключ". 

Міжнародна кооперація. Торгівля високотехнологічними товарами. Продаж 

патентів закордон. Економічна доцільність експорту та імпорту технологій. 

Регулювання міжнародного технологічного обміну. 

 

 
ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ.  

Сутність сучасної глобалізації та її прояви в економічному житті. Основні 

чинники та риси глобалізації. Суперечливість глобалізаційних процесів. 
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Концепції глобалізації. Індекс рівня глобалізації країн світу (KOF Index of 

Globalization) і його складові.  

Сфери економіки за інтенсивністю глобальних процесів. Торговельна 

глобалізація. Фінансова глобалізація. Науково-технологічна та виробнича 

глобалізації. 

Суть і основні передумови міжнародної економічної інтеграції. 

Міжнародна і наднаціональна інтеграція та суверенність держав. Фактори 

сучасних інтеграційних процесів. 

Моделі та механізми інтеграції. Етапи міжнародної економічної 

інтеграції. Зона вільної торгівлі. Митний союз. Спільний ринок. Валютний 

союз. Економічний союз (ЄС). Європейський союз та історія йог) становлення. 

Європейська асоціація вільної торгівлі. Північноамериканська угода про 

вільну торгівлю. Тихоокеанське економічне співтовариство. 

Економічні наслідки міжнародної інтеграції. Динамічні та статичні 

ефекти економічної інтеграції. 

Сучасна геополітична ситуація у світі. Ринкові трансформації в Україні у 

геостратегічному контексті. Інтеграційна стратегія України. Участь України у 

регіональних інтеграційних угрупованнях. Угода про асоціацію України з ЄС 

та набуття статусу кандидата в члени ЄС. Економічні аспекти євроінтеграції 

України. Основні та специфічні фактори впливу євроінтеграції на економіку 

України. Зближення (конвергенція) норм регулювання економіки. Участь у 

програмах розвитку та діяльності інститутів інтеграційного співтовариства. 

 
ТЕМА 10. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ. 

 

      Сутність та основні принципи національної міжнародної економічної 

політики. Засади національної міжнародної політики України: європейська 

стратегія розвитку. 

      Актуальні тенденції та проблеми міжнародної економічної політики 

України. Зовнішньоторговельна політика України. Міжнародна політика 

України у фінансовій сфері. Міжнародна міграційна політика України. 

Міжнародна валютна політика України. Міжнародна політика України щодо 

шляхів вирішення глобальних економічних проблем. Міжнародна політика 

України в енергетичній сфері. 

        

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

ТЕМА 11. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.  

Регіональна економіка як наука і як територіальний підрозділ 

національного господарства. Предмет дослідження та мета регіональної 

економіки. Об’єкти та суб’єкти регіональної економіки.  Методи регіональної 

економіки. Регіональна економіка в системі економічних знань.  
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Основні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних 

сил та формування економіки регіонів. 

 

ТЕМА 12. РЕГІОНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

СОЦІАЛЬНО_ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ. ПРОСТОРОВА ЕКОНОМІКА. 

Регіони України, їх головні ознаки та практичне значення. Визначення 

“регіону” в Хартії регіоналізму. Регіони України відповідно до чинного 

законодавства. Економіка регіону  як структурний елемент господарського 

комплексу держави. Основні причини диференціації регіонів.  

Валовий регіональний продукт (ВРП) – основний показник соціально-

економічного розвитку регіону. Диференціація регіонів. Територіальна 

соціально-економічна система (ТСЕС), її властивості. Функціональні 

підсистеми.  Регіональний маркетинг. Об’єкти і суб’єкти регіонального 

маркетингу. Сутність понять “економічний простір”. Економічний простір у 

регіональній економіці.  

 

ТЕМА 13. ОЦІНКА ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ.  

       Фактори розвитку регіону. Природно-ресурсний потенціал, його 

структура, кількісна та якісна оцінка: природні ресурси, мінеральні ресурси, 

водні ресурси, земельні ресурси, лісові ресурси, фауністичні ресурси, 

рекреаційні ресурси. Оцінка демографічного потенціалу: головні 

характеристики демографічного потенціалу, трудовий потенціал. Оцінка 

виробничих факторів розвитку. Оцінка рівня соціально-економічного 

розвитку регіону: зведені показники рівня життя і соціального захисту 

населення, показники споживання товарів і послуг, показники розвитку 

матеріальної бази соціальної сфери, основні показники соціально-

економічного розвитку. 

 
ТЕМА 14. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС РЕГІОНУ, ЙОГО СТРУКТУРА І 

ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ. МІЖРЕГІОНАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ. 

Господарський комплекс регіону. Взаємозв’язок структура економіки 

держави і структури регіону. Види структури національної економіки. Галузь 

і галузева структура. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД).  

       Економічна діяльність. Трансформації територіальної структури 

національної економіки. Система показників для характеристики 

міжрегіональних економічних і соціальних взаємодій. Міжрегіональна 

торгівля. Міжрегіональний рух капіталу та інвестицій. Міжрегіональна 

міграція населення. Транспортні потоки. 
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ТЕМА 15. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ГОСПОДАРСТВА. 

Сутність економічного районування. Підходи до районування. 

Районоутворюючі фактори. Основні районоутворюючі принципи. Критерії 

визначення економічних районів.  

Етапи розвитку економічного районування в Україні: історична 

ретроспектива. Мережа економічного районування за Ф.Д.Заставним. Підходи 

до виділення економічних районів О.І.Шаблія. Мережа економічних районів 

за М.І.Долішнім. Інші підходи до економічного районування.  

 

 

ТЕМА 16. СУТЬ, ЗАВДАННЯ І ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОГРАМУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. 

Суть та мета державної регіональної політики. Об’єкти і суб’єкти 

регіональної політики. Принципи і пріоритети державної регіональної 

політики. Правові основи та інституційне забезпечення державної 

регіональної політики. Фінансово-економічне забезпечення державної 

регіональної політики. Форми стимулювання розвитку регіональної 

економіки. 

Cуть державного прогнозування, його функції. Принципи та методи 

прогнозування. Державне програмування. Специфічні особливості 

програмування. Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

регіону. Види державних і регіональних цільових программ. Структура 

державної цільової програми. Місце цільових регіональних програм в системі 

прогнозування та програмування. Система прогнозних і програмних 

документів на регіональному рівні.  Державна стратегія регіонального 

розвитку. Стратегія економічного розвитку регіону. Моніторинг стратегії. 

Сутність моніторингу регіонального розвитку. Основні принципи 

організації моніторингу. Основні завдання моніторингу та  індикатори його 

оцінки. Комплексна оцінка розвитку регіонів. Запровадження рейтингової 

оцінки. Рейтинг регіонів України. 

 

  
 

 

 

                        4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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 ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма  
Заочна (дистанційна) 

форма  
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  

Тема 1. Предмет і методологія міжнародної 

економіки. Міжнародна економічна система 
2 2 - - 6 1 1 - - 12 

Тема 2. Міжнародна торгівля. Світовий 

ринок товарів та послуг 
2 2 - - 8 1 1 - - 12 

Тема 3. Міжнародний рух капіталу. Світовий 

фінансовий ринок 
2 2 - - 8 1 1 - - 12 

Тема 4. Міжнародний кредит 2 2 - - 8   - -  12 

Тема 5. Міжнародна міграція. Світовий 

ринок праці 
2 2 - - 8 1 1 - - 12 

Тема 6. Міжнародна валютна система. 

Світовий валютний ринок 
2 2 - - 8   - - 12 

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний 

баланс 
2 2 - - 8 1 1 - - 12 

Тема 8. Сучасні міжнародні процеси 

передачі технологій 
2 2 - - 8   -       - 12 

Тема 9. Глобалізація та міжнародна 

економічна інтеграція 
2 2 - - 8 1 1 - - 12 

Тема 10. Міжнародна економічна політика 

України 
2 2 - - 8   - - 12 

          ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.   

Тема 11. Предмет, метод і завдання 

регіональної економіки 
2 2 - - 7 1 1 - - 8 

Тема 12. Регіони та особливості розвитку 

територіальних соціально-економічних 

систем. Просторова економіка 

2 2 - -       

Тема 13. Оцінка природно-економічного 

потенціалу регіонів України 
2 2 - - 7   - - 9 

Тема 14. Господарський комплекс регіону, 

його структура і трансформація в ринкових 

умовах 

2 2 - - 7 1 1 - - 8 

Тема 15. Економічне районування та 

територіальна організація господарства 
2 2 - - 7   - - 8 

Тема 16. Суть, завдання і пріоритети 

державної регіональної політики. 

Прогнозування, програмування та 

моніторинг соціально-економічного 

розвитку регіону 

2 2 - - 7   - - 8 

Усього 32 32 - - 116 8 8 - - 161 

Підсумковий контроль:  екзамен 3 3 

Разом: 
Годин 180 180 

Кредитів 6 6 
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

1 Предмет і методологія міжнародної економіки. 

Міжнародна економічна система 

2 

2 Міжнародна торгівля. Світовий ринок товарів та послуг 2 

3 Міжнародний рух капіталу. Світовий фінансовий ринок 2 

4 Міжнародний кредит 2 

5 Міжнародна міграція. Світовий ринок праці 2 

6 Міжнародна валютна система. Світовий валютний ринок 2 

7 Міжнародні розрахунки і платіжний баланс 2 

8 Сучасні міжнародні процеси передачі технологій 2 

9 Глобалізація та міжнародна економічна інтеграція 2 

10 Міжнародна економічна політика України 2 

11 Предмет, метод і завдання регіональної економіки. 2 

12 Регіони та особливості розвитку територіальних 

соціально-економічних систем. Просторова економіка 

2 

13 Оцінка природно-економічного потенціалу регіонів 

України 

2 

14 Господарський комплекс регіону, його структура і 

трансформація в ринкових умовах 

2 

15 Економічне районування та територіальна організація 

господарства 

2 

16 Суть, завдання і пріоритети державної регіональної 

політики. Прогнозування, програмування та моніторинг 

соціально-економічного розвитку регіону 

2 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 



17 
 

ДО ТЕМИ 1.  

Систематизація та класифікація країн міжнародними інституціями за 

соціально-економічними, територіальними та іншими ознаками. Класифікація 

країн Організацією об'єднаних націй, Світовим банком, Міжнародним 

валютним фондом. 
 
 

ДО ТЕМИ 2. 
Регулювання міжнародної торгівлі на наднаціональному рівні. Світова 

організація торгівлі (COT). Історія становлення і принципи діяльності світової 

організації торгівлі. Наслідки вступу України у COT. 

 

ДО ТЕМИ 3.  

Інвестиційний клімат та фактори, які його визначають. Наслідки 

міжнародного руху капіталу для країн-експортерів та країн-імпортерів. 

Диверсифікація міжнародної інвестиційної діяльності. 

 

 
ДО ТЕМИ 4.  
Зовнішній борг країни і його обслуговування. Криза світової заборгованості. 

Проблеми зовнішньої заборгованості та шляхи їх вирішення. Реструктуризація 

заборгованості. Капіталізація зовнішньої заборгованості. Міжнародні 

валютно-кредитні та фінансові організації. 

 

 
ДО ТЕМИ 5.  

Позитивні і негативні соціально-економічні наслідки міграції трудових 

ресурсів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Корпоративний, 

національний, міжнаціональний, наднаціональний, міжнародний рівні 

регулювання міграції. 

 

 
ДО ТЕМИ 6.  
Валютний ринок України та його структура. Ринок продажу валюти (готівки). 

Валютна політика України. Міжбанківський валютний ринок України. 

Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України. 

 

 
ДО TEMИ 7.  
Теорія автоматичного саморегулювання платіжного балансу Д. Юма і Д. 

Рікардо. Кейнсіанські теорії регулювання ПБ. Теорія зовнішньої і внутрішньої 
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рівноваги. Інструментально-цільовий метод регулювання ПБ. Монетаристські 

теорії регулювання ПБ. Теорія державного регулювання платіжного балансу. 

Платіжний баланс України та його динаміка. 

 

 
ДО ТЕМИ 8.  

Франчайзинг. Управління проектами. Будівництво "під ключ". Міжнародна 

кооперація. Торгівля високотехнологічними товарами. Продаж патентів 

закордон. Економічна доцільність експорту та імпорту технологій. 

Регулювання міжнародного технологічного обміну. 

 

 
ДО ТЕМИ 9.  

Сучасна геополітична ситуація у світі. Ринкові трансформації в Україні у 

геостратегічному контексті. Інтеграційна стратегія України. Участь України у 

регіональних інтеграційних угрупованнях. Угода про асоціацію України з ЄС 

та набуття статусу кандидата в члени ЄС. Економічні аспекти євроінтеграції 

України. Основні та специфічні фактори впливу євроінтеграції на економіку 

України. 

  

 
ДО ТЕМИ 10. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ. 

Засади національної міжнародної політики України: європейська стратегія 

розвитку. 

       

  
ДО ТЕМИ 11.  

Основні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 

 

ДО ТЕМИ 12.  

Диференціація регіонів. Територіальна соціально-економічна система (ТСЕС), 

її властивості. Функціональні підсистеми.  Регіональний маркетинг. Об’єкти і 

суб’єкти регіонального маркетингу. Сутність понять “економічний простір”. 

Економічний простір у регіональній економіці.  

 

 

ДО ТЕМИ 13.  

Оцінка рівня соціально-економічного розвитку регіону: зведені показники 

рівня життя і соціального захисту населення, показники споживання товарів і 
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послуг, показники розвитку матеріальної бази соціальної сфери, основні 

показники соціально-економічного розвитку. 

 
ДО ТЕМИ 14.  

Система показників для характеристики міжрегіональних економічних і 

соціальних взаємодій. Міжрегіональна торгівля. Міжрегіональний рух 

капіталу та інвестицій. Міжрегіональна міграція населення. Транспортні 

потоки. 

 

ДО ТЕМИ 15.  

Етапи розвитку економічного районування в Україні: історична 

ретроспектива. Мережа економічного районування за Ф.Д.Заставним. Підходи 

до виділення економічних районів О.І.Шаблія. Мережа економічних районів 

за М.І.Долішнім. Інші підходи до економічного районування.  

 

ДО ТЕМИ 16.  

Сутність моніторингу регіонального розвитку. Основні принципи організації 

моніторингу. Основні завдання моніторингу та  індикатори його оцінки. 

Комплексна оцінка розвитку регіонів. Запровадження рейтингової оцінки. 

Рейтинг регіонів України. 

 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

       Основними  методами навчання, що використовуються в процесі 

викладання навчальної дисципліни «Управління конфліктами» є: 
- метод передачі і сприйняття навчальної інформації, пробудження 

наукового інтересу (лекції, ілюстрації, презентації); 

- метод практичного засвоєння курсу з допомогою складання тестових 

завдань, вирішення задач та ситуацій з метою набування умінь і 

практичних навичок (практичні заняття); 

- метод модульного контролю з допомогою періодичного складання 

модулів за тематикою лекційних та практичних занять; 

- метод самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу у 

вигляді складання тестів, вирішення задач та ситуацій, написання 

рефератів на підставі самостійно опрацьованої базової літератури та 

додаткових джерел інформації (в т.ч. законодавчих актів) з метою 

конкретизації й поглиблення базових знань, необхідних умінь та 

практичних навичок (самостійна робота); 
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- методи усного та письмового контролю (практичні заняття та 

самостійна робота); 

- електронні матеріали з відповідного курсу та інших пов’язаних 

курсів у системі (платформі) Moodle. 

      Під час навчання застосовуватимуться презентація, лекції, комплексні 

модулі та завдання, електронні матеріали з відповідного курсу, 

колаборативне навчання (групові проекти, спільні розробки), дискусія, 

написання наукових праць та розробок. 

 

 

8. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Критерії оцінювання 

1. Критерієм оцінювання успішного проходження здобувачем освіти 

може бути досягнення ним мінімальних граничних рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни 

(див.табл.8.1.). 

2. Мінімальний граничний рівень оцінки варто визначати за 

допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну 

позитивну оцінку  числової (рейтингової) шкали, що використовується. 

 

Таблиця 8.1. 

 

Шкала переведення балів зі 100-бальної шкали оцінювання  

в оцінки за національною шкалою 

 
Позначення рангу за 

ECTS-рейтингом 
Сума балів за 100-бальною шкалою 

Оцінка за національною 
Шкалою 

A 91 – 100 відмінно (5) 

B 81 – 90 
добре (4) 

C 71 – 80 

D 61 – 70 
задовільно (3) 

E 51– 60 

FX 35 – 50 
незадовільно (2) 

F 1 – 34 
 

8.2. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання результатів навчання можуть бути:  

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні проекти, командні проекти; 

– аналітичні звіти, реферати, есе; 

– розрахункові та розрахунково-графічні роботи, презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень, студентські 
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презентації та виступи на наукових заходах;  

– інші види індивідуальних та групових завдань. 
 

8.3.   Форми поточного та підсумкового контролю 

 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною 

«Міжнародна і регіональна економіка» - екзамен (ІІI-й семестр). 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: усні відповіді; 

розв’язування задач та практичних завдань; письмове опитування у 

формі самостійних та контрольних робіт; написання економічних есе, 

економічних тез та виступи на наукових конференціях; підсумкова 

контрольна робота.  

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Міжнародна і регіональна економіка», наведений у таблиці 8.2. 

 

 

 

                                                                                                                Таблиця 8.2. 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Міжнародна і регіональна економіка» та їх оцінювання 

 

Форми контролю: екзамен у ІІІ-му семестрі 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 
Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

IІІ-й семестр: поточний та підсумковий контроль у формі екзамену 
Поточний контроль,  
з них: 

50 балів 50 балів 

Усні відповіді, розв’язування задач та 
практичних завдань 

8 х 5 балів = 40 балів до 40 балів 

Підсумкова контрольна робота до 10 балів до 10 балів 
Підсумковий контроль: екзамен 50 балів 50 балів 
Всього за результатами поточного та 
підсумкового контролю 

100 балів 100 балів 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Базова: 
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1. Міжнародна економіка: підручник / Д.Г. Лук’яненко, А.М. 

Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с. 

2. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебєдєва В.К. та ін.  

Міжнародна економіка. Підручник / За ред. А.О.Задої, 

В.М.Тарасевича.- К.: Центр учбової літератури, 2012.- 416 с. 

3. Міжнародна економіка: навч.посібн. / В.Г.Герасимчук, 

С.В.Войтко.- К.: Знання, 2009.- 302 с.- (Вища освіта XXI століття). 

4. Міжнародна економіка: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Козак 

Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін.]; За ред. Ю.Г.Козака, 

Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона [3-тє вид.].- К.: Центр учбової 

літератури, 2009.- 560 с. 

5. Міжнародна економіка: Навчальний посібник/ За ред. Ю. Г.  

Козака, Н. С. Лонгвінової, В. М. Осипова. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008.- 1118 с.  

6. Киреев А.П. Международная экономика. В 2 ч. – М.: 

Международные отношения, Ч. 1.1997. – 416 с.; Ч. 2. 2001. – 488 

с. (Рос. мова) 

7. Козик В., Панкова Л., Даниленко Н.  Міжнародні економічні 

відносини: Навч.посібник.- К.: Знання-Прес, 2008.- 409 с. 

8. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: 

Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін.; За 

заг.ред.С.І.Дорогунцова.- К.: КНЕУ, 2009. 

9. Регіональна економіка: Підручник / За ред. Є.П.Качана.- 

Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 

10. Лишиленко В.І.  Регіональна економіка: Навч.посібн.- К.: Центр 

навчальної літератури, 2009. 

11. Шевчук Л.Т.  Регіональна економіка: навч.посіб. / Л.Т.Шевчук.- 

К.: Знання, 2011. 

12. Пухир С.Т.  Регіональна економіка: курс лекцій.- Львів: ЛІБС УБС 

НБУ, 2012 (kafet@lbi.wubn.net: induvidyalni planu ta zvitu 

vukladachiv (13-22-12): Pyxur S.T.). 

 

Допоміжна: 

1. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. 

посібник. – К.: КНЕУ, 2005. 

2. Луцишин З. Трансформація світової фінансової системи в умовах 

глоблізації. – К,: Видавничий центр «ДрУк» , 2002. 

3. Международная экономика: в вопросах и ответах[тескт] учебник. 

5-е изд. перераб. и доп./ под ред. Козака Ю. Г.– К.: Центр учебной 

ли-тературы, 2013. – 240 с. (Рос. Мова) 

4. Міжнародна макроекономіка: Навч.посіб./ за ред.. Козака Ю.Г. – 

Київ, 2012. 
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5. Міжнародні організації: Навч. посібник/За ред. Козака Ю. Г., 

Ковалевського В. В. – Київ: ЦУЛ, 2007. 

6. Міжнародні фінанси: Навч. посібник/За ред. Козака Ю. Г.,  

Лонгвінової Н. С., Ковалевського В. В. – Київ: ЦУЛ, 2007. 

7. Основи міжнародної торгівлі: Навч. посібник/За ред. Козака Ю. 

Г.,  Лонгвінової Н. С. – Київ: ЦУЛ, 2005. 

8. Практикум  з  навчальної  дисципліни  "Міжнародні  економічні 

відносини"  для  студентів  напряму  підготовки  6.030601  

"Менеджмент"  усіх форм навчання /  укл. С.  В. Бестужева.  –  Х.  

: Вид. ХНЕУ, 2013. – 96 с.  

9. Рокоча В. В. Міжнародна економіка. – К.: Таксон, 2003. 

10. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. 

Стратегічне планування регіонального розвитку (Збірник 

наукових праць). Вип. 5 (XLIX) / НАН України. Інститут 

регіональних досліджень. Редкол.: від.ред. акад. НАН України 

М.І.Долішній.- Львів, 2007.- 330 с. 

11. Габрель М.М.  Просторова організація містобудівних систем / 

Інститут регіональних досліджень НАН України.- К.: Видавничий 

дім А.С.С., 2004.- 400 с. 

12. Долішній М.І.  Регіональна політика на рубежі XX – XXI  століть: 

нові пріоритети / НАН України. Інститут регіональних 

досліджень; Проект “Наукова книга”.- К.: “Наукова думка” , 

2006.- 511 с. 

13. Кравців В.С.  Регіональна екологічна політика в Україні (теорія 

формування, методи реалізації) / НАН України. Інститут 

регіональних досліджень.- Львів, 2007.- 336 с. 

14. Сторонянська І., Шульц С.  Міжрегіональна інтеграція в Україні: 

Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України.- 

Львів: Арал, 2007.- 292 с. (Серія “Проблеми регіонального 

розвитку”). 

15. Регіональні суспільні системи / НАН України. Інститут 

регіональних досліджень; від.ред. Л.К.Семів.- Львів, 2007.- 496 с. 

(Серія “Проблеми регіонального розвитку”). 

16. Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в контексті 

євроінтеграції / НАН України. Інститут регіональних досліджень; 

наук.ред. Л.К.Семів.- Львів, 2009.- 483 с. (Серія “Проблеми 

регіонального розвитку”). 

17. Шульц С.  Економічний простір України: формування, 

структурування та управління  / С.Шульц.- Львів: ІРД НАН 

України, 2010.- 408 с. (Серія “Проблеми регіонального 

розвитку”). 

18. Макроекономічне районування України: історичні витоки, 

сучасність та перспективи / НАН України. Інститут регіональних 
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досліджень; від.ред. С.Л.Шульц.- Львів, 2011.- 268 с. (Серія 

“Проблеми регіонального розвитку”). 

19. Стадницький Ю,І., Комарницький І.М.  Просторова організація 

систем: Словник-довідник.- Хмельницький: ПП “Медобори - 

2006”, 2012.- 376 с. 

20. Пухир С.Т. Фінансові механізми реалізації державної 

регіональної політики: сучасний стан та пріорітети 

вдосконалення: монографія/           С.Т. Пухир.- Київ: Державний 

вищий навчальний заклад «Університет банківської справи», 

2017. – 374 с. 

 

Іntеrnеt-ресурси: 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І НАЦІОНАЛЬНІ 

ІНСТИТУТИ: 

Офіційна сторінка Президента України 

www.president.gov.ua  

Урядовий портал Кабінету Міністрів України 

www.kmu.gov.ua  

Національний банк України 

www.bank.gov.ua  

Міністерство закордонних справ України 

www.mfa.gov.ua  

Міністерство економіки України 

www.me.gov.ua  

Міністерство фінансів України 

www.minfin.gov.ua  

Державна митна служба України  

www.customs.gov.ua  

Державний комітет України у справах національностей та 

міграцій 

www.scnm.gov.ua 

Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу 

зовнішніх товарних ринків «Держзовнішінформ» 

www.ukrdzi.com 

  

НАЦІОНАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ІНСТИТУТИ ТА 

ЦЕНТРИ: 

Національний інститут стратегічних досліджень 

www.niss.gov.ua  

Національний інститут проблем міжнародної безпеки 

www.niisp.gov.ua  

http://www.president.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.mfa.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.customs.gov.ua/
http://www.scnm.gov.ua/
http://www.ukrdzi.com/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.niisp.gov.ua/
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Інститут світової економіки і міжнародних відносин 

www.iweir.org.ua  

Український центр економічних і політичних досліджень імені 

Олександра Разумкова 

www.uceps.org  

Інститут глобальних стратегій 

www.igls.com.ua  

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій 

www.ier.kiev.ua 

Каталог «Імпортери та експортери України» 

www.eximbase.com 

 

НАУКОВІ ТА ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ: 

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського 

www.nbuv.gov.ua 

Національна парламентська бібліотека 

www.alpha.rada.kiev.ua 

Наукова бібліотека імені Максимовича 

www.lib-gw.univ.kiev.ua 

Львівська електронна бібліотека імені В.Стефаника 

www.lsl.lviv.ua 

Велика економічна бібліотека 

www.economics.com.ua 

Електронна бібліотека  

www.lib.com.ua 

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) (The International Monetary 

Fund) 

www.imf.org  

Організація об’єднаних націй (ООН) (United Nations Organization) 

www.un.org  

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) (The International 

Finance Corporation) 

www.ifc.org  

Світова організація торгівлі (СОТ) (The World Trade Organization) 

www.wto.org  

Група Світового банку (The World Bank Group) 

www.worldbank.org  

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) (International 

Bank for Reconstruction and Development) 

http://www.iweir.org.ua/
http://www.uceps.org/
http://www.igls.com.ua/
http://www.ier.kiev.ua/
http://www.eximbase.com/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.alpha.rada.kiev.ua/
http://www.lib-gw.univ.kiev.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/
http://www.economics.com.ua/
http://www.lib.com.ua/
http://www.imf.org/
http://www.un.org/
http://www.ifc.org/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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www.worldbank.org/ibrd 

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) (The International 

Development Association) 

www.worldbank.org/ida  

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ) 

(TheMultilateralInvestmentGuaranteeAgency) 

www.miga.org 

Міжнародна торговельна палата (МТП) (The International 

Chamber of Commerce) 

www.iccwbo.org 

  

МІЖУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 

Конференція ООН по торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) (United 

Nations Conference on Trade and Development) 

www.unctad.org 

Конференція ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 

(United Nations Commission on International Trade Low) 

www.uncitral.org 

Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) (The Association of 

South-East Asian Nations) 

www.aseansec.org 

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) (The 

Organization for Economic Cooperation and Development) 

www.oecd.org 

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) (The Organization of 

the Petroleum Exporting Countries) 

www.opec.org 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА СТАТИСТИЧНІ 

ЦЕНТРИ: 

Інститут міжнародної економіки (Institute for International 

Economics) 

www.iic.com  

Центр вивчення міграцій, Нью-Йорк (The Center for Migration 

Studies)  

www.cmsny.org  

Статистична служба Європейської комісії (Євростат)  

www.europa.eu.int  
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http://www.iccwbo.org/
http://www.unctad.org/
http://www.uncitral.org/
http://www.aseansec.org/
http://www.oecd.org/
http://www.opec.org/
http://www.iic.com/
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