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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Світова та 

регіональна економіка»  складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 

103 Науки про землю 

Предметом особливості, закономірності і тенденції розвитку світової 

економіки і економічного простору регіонів. 

Навчальна програма дисципліни «Світова та регіональна економіка» є 

складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального 

процесу  для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

спеціальності 103 Науки про Землю. Зміст програми передбачає лекції,  

практичні заняття, самостійну роботу. Форма семестрового контролю – 

екзамен.   

Міждисциплінарні зв’язки:  

Предмет базується на курсах «Основи економічних теорій», «Регіональна 

економіка», «Регіонально економічна статистика», «Політична географія», 

«Управління розвитком регіону», «Географія  промисловості», «Географія 

світового господарства», «Організація та управління виробництвом», 

«Проблеми комплексного розвитку територій». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні особливості і закономірності розвитку світової економіки. 

2. Регіональні особливості світового економічного простору. 

3. Регіональна економіка. 
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                           1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – надання знань про  розвиток світової 

економіки та сучасні тенденції її розвитку, а також формування вмінь аналізу 

сучасних проблем світового економічного розвитку і простору. 

Основні  завдання  вивчення  дисципліни  -   сформувати уявлення про 

загальні і закономірності особливості розвитку світової економіки та 

регіональні особливості світового економічного простору. 

          В  результаті  вивчення  дисципліни  здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії повинні  знати: 

• теоретичні основи аналізу сучасної світової економіки;  

• головні елементи міжнародної економічної системи; 

• процеси інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації 

економічного життя; 

• теорію і практику регулювання ринкових відносин; 

• взаємодію сукупності міжнародних ринків: товарів і послуг, капіталів, 

технологій; 

• робочої сили та сучасні тенденції розвитку світових ринків; 

• галузеві аспекти розвитку світової економіки; 

• особливості діяльності міжнародних економічних організацій; 

• об’єктивні закономірності розподілу країн з ринковою економікою на 

держави з розвиненою ринковою економікою, країни з економікою перехідного 

періоду та країн, що розвиваються, а також знати особливості економіки США, 

розвинених країн Західної Європи, Японії, країн, що розвиваються, країн з 

перехідною економікою, економіки України на сучасному етапі. 

В  результаті  вивчення  дисципліни  здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії повинні  вміти: 

• добирати, обробляти, узагальнювати і робити висновки зі статистичних 

матеріалів і документів, що висвітлюють основні тенденції розвитку світової 

економіки; 

• узагальнювати найсуттєвіші відомості про економіку зарубіжних країн; 
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• аналізувати економічні показники, економічний потенціал країни, 

галузеву структуру економіки, економічну політику уряду, особливості 

зовнішньоекономічної діяльності, ступінь участі країни в міжнародному поділі 

праці; 

• використовувати набуті знання для визначення та прогнозування впливу 

світових тенденцій розвитку на економіку України. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Загальні особливості і закономірності розвитку 

світової економіки  

Тема 1. Загальна характеристика світової економіки як системи. 

Економічний зміст світової економіки. Об’єкт, предмет, мета, завдання 

даного навчального курсу. Суть поняття «світова економіка». Основні категорії 

і поняття: економіка, мікроекономіка, макроекономіка, мегаекономіка, 

політика, ринок, маркетинг, держава тощо. Основні показники світової 

економіки: валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт 

(ВНП), показники ВВП і ВНП на душу населення, валовий світовий продукт, 

експорт, імпорт, експортна квота, рівень інфляції, рівень безробіття тощо. 

Основні закони економіки. Закон Грешема. Закон зменшення кінцевої 

корисності, зменшення віддачі, зменшення продуктивності праці і капіталу. 

Закон 20/80. Закон Лібіха. Закони, які описують відповідність доходів і 

споживання. Закон Кейнса. Закон Енгеля. Закон у зовнішньоекономічній 

діяльності. Закон Рікардо та Хекшера-Оліна. Системні закони. Закон подібності 

частин цілого (Закони біоголографічні, системогенетичні), закон 

оптимальності, закон Лє-Шательє. Закони теорії управління. Закон Вангера. 

Криві, ефекти і парадокси в економіці. Криві Філіпса, Лаффера, Еджуорта, 

Хрест Маршалла. Парадокси вартості, бережливості, Гіффіна, Леонтьєва, 

мультиплікативний ефект. Економічні теорії та їх значення у світовій 

економіці. 
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Тема 2. Генезис світової економіки. Формування економічної моделі ХХІ 

століття. 

 Теорії розвитку світової економіки. Технологічно-факторні теорії. 

Енергетичні теорії. Демографічні теорії. Комунікаційно-інформаційні теорії. 

Фінансові та маркетингові теорії. Часткова концепція Вебера. Комплексні теорії 

світової економіки. Марксистська теорія, теорія модифікацій, етнічна теорія 

Гумільова, теорія господарських порядків Ойкена, теорія цивілізацій, теорія 

історичного круговороту. 

 Поняття про циклічність розвитку світової економіки. Теорія «великих 

хвиль» Кондратьєва-Шумпетера. Історичні етапи розвитку світової економіки і 

формування різних типів економіки. Привласнююче господарство. 

Відтворююча економіка і її складова – індустріальний тип економіки. Кризові 

явища в індустріальному типі економіки на сучасному етапі. Поширення 

кризових явищ на всі типи країн. Вплив кризових явищ на міжнародні 

відносини. Ознаки кризи індустріальної економіки. Перехідна епоха у розвитку 

світової економіки. Формування інформаційного типу економіки. Зміни в 

економічному і соціальному житті країн, які відбуваються у всіх країнах при 

переході до інформаційної економіки. 

 Інформаційно-технологічні моделі економіки розвинутих країн, перехідні 

економіки держав екс-соціалізму; індустріальні моделі з елементами до 

індустріальних форм у найменш розвинутих країнах. Ознаки технологічної 

революції. Механізм регуляції і управління в інформаційно-технологічному 

суспільстві. Основні парадигми, на яких ґрунтуються регулятивні механізми 

управління господарськими процесами. 

 

Тема 3. Загальні особливості і тенденції розвитку світової економіки. 

 Суперечності розвитку світової економіки на сучасному етапі. 

Особливості і тенденції світової економіки. Глобальна трансформація світової 

економіки. Глобалізація світової економіки. Загальні ознаки глобалізації. 

Глобалізація фінансів; підвищення ролі ТНК; розширення експорту прямих 
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іноземних інвестицій; міжнародна спеціалізація виробництва і торгівля 

товарами і послугами; глобалізація третинного сектора (сфери послуг) 

економіки; глобалізація управлінських функцій; глобалізація проблем 

навколишнього середовища; міжнародна економічна інтеграція. Регіоналізація 

світової економіки. Основні закономірності розвитку світової економіки.  

  Структура світової економіки як сукупність функціональних, галузевих, 

територіальних сфер. Функціональні елементи світової економіки. Науково-

технічні відносини: поняття та економічна роль у світовій економіці. Історичні 

етапи розвитку міжнародного технологічного обміну. Виробничо-інвестиційна 

діяльність як елемент функціональної структури світової економіки. 

Транснаціоналізація світової економіки. Діяльність транснаціональних 

корпорацій, реалізація міжнародних інвестиційних проектів, діяльність вільних 

економічних зон. Міжнародна інвестиційна діяльність та транснаціональні 

корпорації. Основні цілі створення транснаціональних альянсів. Міжнародний 

обіг, світова торгівля як функціональна сфера світової економіки.  Глобальна 

економіка і відкритість національних товарних ринків. Економічне зростання та 

міжнародна торгівля. Міжнародна валютно-фінансова система як 

функціональна складова світової економіки. Сучасна міжнародна валютна 

система, основні тенденції. Основні характерні особливості Європейської 

валютної системи. Фінансові ринки. Кризи новітньої фінансової системи. 

Проблеми реформування МВФ і Світового банку. Галузеві елементи та 

територіальні елементи структури світової економіки, їх особливості. 

 

Тема 4. Економіка розвинутих країн. 

 Рівень економічного розвитку країн розвинутої ринкової економіки. 

Детермінанти економічного успіху країн-лідерів. Основні ознаки країн-лідерів 

(високий рівень розвитку матеріального виробництва, сільське господарство 

відрізняється великим ступенем інтенсивності та продуктивності, висока 

питома вага в структурі економіки припадає на сферу послуг, високий рівень 

конкурентоспроможності національних економік, провідні позиції в галузі 
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інновацій, стрімке нарощування впливу транснаціональних корпорацій на всі 

сфери діяльності, перехід до інформаційного суспільства, високі соціальні 

стандарти). Основні моделі економіки розвинутих країн. Ліберальна модель 

розвитку. Корпоративістська модель (демократичного корпоративізму, 

ієрархічний корпоративізм). Соціально-ринкова модель розвитку. Державна 

власність та регулювання соціально-економічних відносин. Сучасні пріоритети 

економічного розвитку країн розвинутої ринкової економіки. Урядове 

втручання в економіку країн даної групи. Форми державного втручання в 

економіку. Банки і фінансова система. Антимонопольні заходи і їх мета. 

Антимонопольне законодавство в США. Закони Шермана-Клейтона. 

Антимонопольні заходи у Великій Британії. Особливості антимонопольного 

законодавства в Бельгії. Економічне регулювання. Національний і регіональний 

рівень економічного регулювання. Особливості регіонального регулювання на 

прикладі Бельгії, Австрії. Національне регулювання: його особливості у різних 

країнах (Великобританії, Італії, Нідерландах, Японії). Державна власність 

Італії. Державна власність у промисловості США. «Адміністрація Долини 

Тенісі» як головне державне підприємство США. Поняття про «золоту акцію». 

Регулювання суспільних відносин як форма державного втручання в економіку, 

що має забезпечити нормальне функціонування системи охорони здоров’я, 

охорони праці, захисту навколишнього  середовища. Національні програми 

охорони довкілля. Вирішення екологічних проблем на міжнародному рівні. 

Динаміка економічного розвитку розвинутих країн. 

Тема 5. Країни з перехідною економікою. 

 Суть поняття «країни з перехідною економікою». Передумови 

формування системи перехідної економіки. Традиційні і новітні підходи до 

системних трансформацій. Вихідні умови системних трансформацій та їх 

порівняльні оцінки. Трансформаційні реформи в постсоціалістичних країнах та 

їх основні результати. Стратегії «шокової терапії» і «гра дуалізму»: 

порівняльний аналіз. Трансформація відносин власності в сучасних 

економічних системах. Спільне і відмінне у приватизаційних процесах у  КНР, 
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постсоціалістичних країнах Центральної і Східної Європи та СНД. Динаміка 

розвитку і структура економіки. Спільні і відмінні риси галузевої структури 

країн з перехідною економікою. Інтеграційні процеси в країнах перехідної 

економіки. 

Тема 6. Економіка країн, що розвиваються. Економіка нових 

індустріальних і найменш розвинутих країн. 

Суть понять «країни, що розвиваються», «країни третього світу», «молоді 

національні держави», «країни, що визволились», «слаборозвинуті країни». 

Строкатість цієї групи країн. Спільні або близькі риси країн, що розвиваються. 

Відсталість економіки. Багатоукладність економіки в країнах третього світу. 

Технологічний дуалізм як поєднання сучасного, капіталомісткого різновиду 

виробництва, орієнтованого на експорт і традиційного трудомісткого. 

Структура економіки країн, що розвиваються. Переважання сільського 

господарства як сектора економіки і водночас його відсталість. Головні 

макроекономічні зрушення в структурі економіки країн, що розвиваються. 

Розвиток обробних галузей промисловості. Імпортозаміщення як перша модель 

індустріалізації. Стратегія експортної орієнтації. Результати індустріалізації. 

Структурні зрушення в переробній промисловості. Питома вага добувної 

промисловості в структурі промисловості країн, що розвиваються. Особливості 

розвитку інфраструктури країн третього світу. Рівень розвитку освіти. 

Перенаселеність, як явище, що спостерігається в групі країн, що розвиваються. 

Продовольча проблема в країнах третього світу. Проблеми урбанізації. 

Нерівномірність у розподілі доходів як спільна риса країн, що розвиваються. 

Вплив релігій на економіку країн цієї групи. Вплив релігій на культуру, сім’ю, 

класові розмежування. Диференціація країн, що розвиваються. Країни-

експортери нафти. Нові індустріальні країни, їх місце у світовій економіці. 

Динаміка і чинники розвитку. Структура економіки. Економічна політика. 

Найвідсталіші і бідні країни. Наявність соціально-економічних проблем. 

Перспективи економічного розвитку. 
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Змістовний модуль 2. Регіональні особливості світового економічного 

простору  

Тема 7. Особливості економічного розвитку Західної Європи. 

Поняття про регіональний, регіонально-економічний, економічний, 

організаційний, соціально-економічний принцип систематизації вивчення 

економік країн.  

Систематизація країн  Західної Європи за економічним принципом. 

Високорозвинені країни Західної Європи, економічно високо розвинуті 

невеликі країни західної Європи, середньо розвинуті країни Західної Європи. 

Карликові держави. Країни Європейського Союзу в системі світогосподарських 

зв’язків. Економічна могутність ЄС. Історія розвитку західноєвропейської 

інтеграції. Створення «Європейського об’єднання вугілля і сталі», «Спільного 

ринку», «Європейського співтовариства з атомної енергії». Злиття цих 

співтовариств в «Європейське економічне співтовариство» (ЄЕС). Розширення 

ЄЕС. Декларація про Європейський Союз. Маастрихтська угода. 

Амстердамський договір. Копенгагенські критерії на вступ (1993), які отримали 

згодом назву політичних. Економічні критерії для країн-аплікантів, які 

називаються Маастрихтськими. Цілі та завдання Європейського Союзу. 

Особливості розвитку економіки країн-членів ЄС на сучасному етапі.  Роль 

окремих країн у світовому господарстві та Європейському Союзі.  

Постіндустріальний характер економік країн Західної Європи. Структура 

економіки країн. Основні галузі промисловості, їх характеристика. Роль і місце 

паливної промисловості і електроенергетики. Специфіка функціонування 

металургійної промисловості країн Західної Європи. Збільшення частки 

обробної промисловості в структурі господарства. Темпи зростання 

наукомістких галузей. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства 

Західної Європи. Рівень розвитку транспортної системи регіону. Найважливіші 

види транспорту. Ускладнення і удосконалення транспортної системи регіону. 

Розвиток туризму в регіоні. Характерні риси державного регулювання в 

Західній Європі. Система зовнішньоекономічних зв’язків. Роль зовнішньої 
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торгівлі. Вивіз капіталу та інноваційна діяльність. Фінансова кредитна система. 

Європейська валютна одиниця. Виробниче кооперування, науково-технічне 

співробітництво, міжнародні послуги в західноєвропейському регіоні. Інші 

форми міжнародних економічних відносин. Перспективи взаємовигідного 

співробітництва України з державами Західної Європи. Україна і ЄС. 

 

Тема 8. Економіка країн Центральної і Східної Європи. Економіка СНД. 

Місце країн Центральної і Східної Європи у світовій економіці. Основні 

етапи соціально-економічного розвитку країн регіону. Економічна криза на 

початку 90-х рр. XX століття. Національні програми переходу до ринкової 

економіки та практика економічних реформ. Структурні зміни у 

зовнішньоекономічних зв’язках країн Центральної та Східної Європи. 

Сучасний рівень соціально-економічного розвитку країн регіону, їх економічна 

політика. Політичні та економічні передумови, які спричинили розпад 

колишнього СРСР: об’єктивні та суб’єктивні чинники. Специфіка економічного 

стану в окремих країнах, диференціація в економічному розвитку, структурна 

перебудова, проблеми, недоліки і перспективи. Тактика та стратегія проведення 

економічних реформ: проблеми, наслідки і перспективи. Проблеми торгових, 

валютно-фінансових, митних, тарифних та інших економічних відносин. 

Спільні та протидіючі тенденції у розвитку економік країн. Проблеми, 

можливості, труднощі та перспективи створення економічного союзу в межах 

СНД. Регіональні угрупування. 

Економіка окремих країн регіону. Економічний потенціал. Особливості 

здійснення економічних реформ у 1990-ті рр.. Структура сучасного 

господарства. Особливості зв’язків.  

Місце та роль України у світовій економічній системі. Напрями 

соціально-економічного розвитку України. Проблеми та перспективи участі 

України в інтеграційних процесах. Зовнішньоекономічна стратегія. 

Особливості економічних відносин України з країнами СНД. 

 



12 

 

Тема 9. Економіка країн американського регіону. Економіка країн 

Північної Америки. 

Рівень розвитку країн Північної Америки. Місце країн Північної Америки 

у світовій економіці. Історичні передумови формування національної 

економіки. США як економічний лідер світового господарства. Циклічність 

економічного розвитку. «Рейганоміка». Чинники і динаміка економічного 

розвитку США. Концентрація капіталу. Найкрупніші фінансові групи. 

Протиріччя державно-монополістичного регулювання економіки. Особливості 

структури економіки. Галузева структура економіки. Стан і динаміка 

виробництва найважливіших товарів і послуг. Фінансово-кредитна система. 

Особливості внутрішньорегіональної економіки. Зовнішньоекономічні зв’язки 

США. Особливості економічних зв’язків між Україною та США. Основні 

напрями державного регулювання економіки у ХХІ ст. 

Характерні риси функціонування національної економіки Канади. 

Природні передумови розвитку економіки. Законодавство як чинник розвитку 

економіки. Ринок робочої сили. Структура економіки. Банківська система 

Канади і її особливості. Відмінність канадських банків від банків США. США-

Канада: взаємопереплетення капіталів і взаємодія національних економічних 

циклів. Зовнішньоекономічні зв’язки обох країн. Експорт та імпорт капіталу. 

Масштаби міжнародної виробничої діяльності. Зовнішня торгівля. Участь 

Канади у Північноамериканській зоні вільної торгівлі (НАФТА). Національні 

інтереси Канади у Північноамериканській зоні вільної торгівлі. 

Економіка країн Латинської Америки. Місце країн Латинської Америки у 

глобальній і американській економіці. Особливості економічного розвитку 

країн регіону. Покраїнові відмінності. Головні тенденції розвитку. Фінансова 

система Латинської Америки. Система зовнішньоекономічних зв’язків. 

Інтеграційні процеси у Латинській Америці.  НІК Латинської Америки. 

Інтереси України в Латинській Америці. 
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Тема 10 – 11. Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону у світовій 

економіці.  Економіка Китайської народної республіки. 

Країни Південно-Західної Азії у світовій економіці: місце, роль, 

структура економіки. Економічні лідери регіону, їх економічна політика. 

Проблеми соціально-економічного розвитку країн Південно-Західної Азії. 

Країни Південної Азії у світовій економіці. Особливості економіки, роль 

у світо господарських зв’язках. Соціально-економічні проблеми країн 

Південної Азії. Особливості економіки Індії. 

 Південно-Східна Азія у світовому господарстві. Неоднорідність країн 

регіону. Динаміка економічного зростання країн регіону. Найважливіші 

фактори розвитку НІК Південно-Східної Азії. Експортно-промислова стратегія 

розвитку. Роль іноземного капіталу та транснаціональних корпорацій у 

промисловому розвитку НІК. Надходження іноземного капіталу у НІК в 

позичковій та підприємницькій формі. Головні іноземні інвестори в регіоні. 

Розвиток різних галузей промисловості внаслідок процесів інвестування. Роль 

держави в економічному розвитку країн членів Асоціації. Південно-Східної 

Азії (АСЕАН). Державне регулювання. Роль державного сектора в 

економічному розвитку країн АСЕАН. Програми приватизації в країнах  

Південно-Східної Азії. Особливості формування великих національних 

компаній. Економіка Республіки Кореї (Південна Корея). Особливості 

положення в глобальній економіці. Особливості корейської моделі розвитку. 

Галузева структура економіки та зовнішньоекономічні зв’язки Південної Кореї. 

Особливості економіки держав «драконів». Особливості економіки держав-

«тигрів». 

Економіка Японії. Місце країни у глобальній економіці та Азійсько-

Тихоокеанському регіоні. Держава і корпорації в організаційно-управлінській 

структурі господарства. Державні  інституції і державне регулювання. 

Фінансові інститути і реформування механізму їх дій. Корпоративний комплекс 

і типологія корпоративних групувань в Японії. Галузева структура 

господарства. Еволюція економічних моделей. Чинники економічного успіху 
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Японії у післявоєнний період. Динаміка розвитку японської моделі (1945-

1995 рр.). Причина та наслідки японської кризи 90-х рр. ХХ ст. Японська 

модель в умовах глобалізації світового господарства. 

 

Тема 12.  Економіка країн Африки 

Загальний стан економіки країн Африки. Природні ресурси в країнах 

Африки. Рівень розвитку та структура економіки африканських країн. Сільське 

господарство як галузь економіки африканських країн. Роль видобувної 

промисловості в економіці країн Африки. Паливно-енергетичний комплекс 

країн Африки. Роль оборонної промисловості в економіці країн Африки. 

Значення державного сектору в економіці країн Африки. Проблеми 

регулювання економіки. Соціально-економічні проблеми африканських країн. 

Інтеграційні процеси в африканських країнах. Колективні програми розвитку. 

Місце Африки в міжнародній торгівлі. Позиції іноземного капіталу. Проблеми 

зовнішнього боргу країн Африки. 

 

Змістовний модуль 3. Регіональна економіка 

Тема 12. Соціально-економічні основи управління регіональним 

розвитком України.  

Предмет, метод та задачі дисципліни "регіональна економіка" Здатність 

використовувати переваги регіону і підбирати конкретні засоби та інструменти 

для належного управління продуктивними силами регіону. Закономірності, 

принципи і фактори розміщення продуктивних сил та формування економіки 

регіонів Здатність здійснювати оцінку впливу факторів на розвиток 

продуктивних сил та визначати вплив територіального поділу праці на 

структуру господарства. Економічне районування та територіальна організація 

господарства Здатність усвідомлювати особливості розвитку економічного 

районування та формування сучасної сітки економічних районів. Регіон у 

системі територіального поділу праці Здатність аналізувати, раціонально та 

критично оцінювати систему територіального поділу праці, раціонально 
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застосовувати інструменти регулювання регіонального відтворення.Сутність, 

мета і завдання регіональної економічної політики Здатність планувати, 

формувати, здійснювати оцінку ефективності заходів регіональної економічної 

політики з метою вирівнювання ступенів соціально-економічного розвитку 

регіонів України. Механізм реалізації регіональної економічної політики 

Здатність здійснювати контроль за виконанням прав, обов'язків виконавців 

регіональної економічної політики. Господарчий комплекс, його структура і 

трансформація в ринкових умовах. 

 

Тема 13. Характеристика потенціалу України та особливості його 

використання  

Природний і трудоресурсний потенціал України Здатність визначати 

оптимальні способи та напрямки використання наявних природних ресурсів; 

проводити розрахунки щодо визначення рівня людського потенціалу, ринку 

праці та збалансованості робочої сили. Міжгалузеві господарські комплекси та 

регіональні особливості їх розвитку і розміщення Здатність здійснювати оцінку 

міжгалузевих господарських комплексів та визначати фактори, які впливають 

на прийняття рішення щодо впровадження нових технологій.  Економіка 

України як єдність регіональних соціально-економічних систем Здатність 

оцінювати рівень соціально-економічного розвитку регіонів. Економіка регіонів 

України: стан і перспективи розвитку Здатність до визначення шляхів 

зміцнення конкурентних позицій регіонів та розробки стратегії економічного 

зростання. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські 

та інші світові культури Здатність визначати фактори, що впливають на 

розвиток інтеграційних процесів та формувати передумови розширення 

зовнішньоекономічних зв'язків країни. Фактори сталого розвитку продуктивних 

сил. 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Форма контролю – екзамен. В білеті 3 питання, кожне з яких 

оцінюється у 20 балів. 
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4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 

 
У процесі вивчення дисципліни використовуються такі методи 

оцінювання: 

 поточне тестування та опитування; 

 оцінювання виконання практичних робіт; 

 екзамен  
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Кн. 1 : Міжнародна торгівля: теорія та політика. – 2000. – 318 с. 

Кн. 2 : монетарна теорія міжнародної економіки. – 2003. – 300 с. 

(СГЛ. – 5) 

22. Роузфилд, С. Сравнительная экономика стран мира : культура, 

богатство и власть в     XXI веке / С. Роузфилд. – М. : РОССПЭН, 2004. – 430 с. – 

Глоссарий. (СГЛ. – 3) 

23.  Румянцев, А. П. Міжнародна економіка. Практикум / А. П. 

Румянцев, Ю. О. Коваленко. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 296 с. – Дод. : с. 

113-295. – Бібліогр. В кінці розд.  (СГЛ. – 4, СІЛ. – 1) 

24. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі 

і фінансів : підручник / Є. В. Савельєв ; за ред. О. А. Устеніка. – Т. : Економічна 

думка, 2002. – 498 с. : ілюстр. – Бібліогр. : с. 493-495. 

25.  Сапич, В. І. Міжнародна економіка : практикум : навч. посіб. / В. І. 

Сапич, Н. М. Сапич ; М-во освіти і науки України. – Суми : Унів. кн., 2003. – 

160 с. :  ілюстр. – Бібліогр. : с. 132-133. (СГЛ. – 2) 

26. Міжнародна економіка : навч. посіб. / В. Є. Сахаров, В. С. Будкін,                 

С. А. Єрохін, О. В. Зав´ялова ; за заг. Ред.. В. Є. Сахарова. – 2-е вид., виправл. – 

К. : Ін Юре, 2008. – 432 с. (СГЛ. – 2, ВА. – 3) 
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27. Солонінко, К. С. Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. 

Екон. Спец. / К. С. Солонінко ; М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 

2008. – 382 с. – Додатки :  с. 373–380. – Бібліогр. в кінці тем. (СГЛ. – 4, ВА. – 1) 

28. Тэор, Т. Р. Мировая экономика : пособие для подготовки к экзамену 

/ Т. Р. Тэор. – СПб. [и др.] : Питер, 2002. – 218 с. – (Серия «Завтра екзамен»). 

(СГЛ. – 1 )         

29. Філіпенко, А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку /                     

А. С. Філіпченко. – К. : Знання України, 2002. – 190 с. – (СГЛ. – 4) 

30. Філіпенко, А. С. Світова економіка : підруч. для студ. екон. спец. 

ВНЗ  /      А. С. Філіпченко, В. С. Будкін, О. І. Рогач. – К. : Либідь, 2007. – 640 с. 

– Автори на опр. і титул. ст. не зазначені ( СГЛ. – 3, ВА. – 17) 

31. Варламова, В. Н. Международная  экономическая интеграция : 

учеб. пособие / В. Н. Харламова ; МГИМО. – М. : АНКИЛ, 2002. – 174 с. (СГЛ) 

32. Чистилин, Д. К. Самоорганизация мировой экономики : 

Евразийский аспект : монография / Д. К. Чистилин. – М. : Экономика, 2004. – 

240 с. – (Российская социально-экономическая мысль). – Приложение : с. 215-

230. – Библиогр. : с. 231-237. (СГЛ. – 2) 

33. Ширай, В. И. Мировая экономика и международные отношения : 

учеб. пособие / В. И. Ширай. – М. : [б.в.], 2003. – 528 с. (СГЛ. – 5) 

34. Якименко, В. И. Международная єкономика : учеб. пособие /                        

В. И. Якименко. – Донецк : [б. в.], 2002. – 384 с. : ил. – Библиогр.: с. 362-363. 

(СГЛ. – 3) 

35. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / за ред.. Ю. Г. Козака,                  

В. В. Ковалевського, К. І. Ржепівського. – К. : Центр учб. л-ри, 2003. – 352 с. : 

ілюстр. – Бібліогр. : с. 351. (СГЛ. – 3, ВА. – 1) 

36. Кредитно-модульний курс з міжнародної економіки : навч. посіб. 

для студ. ВНЗ / за ред.. Ю.Г. Козака, Ю. В. Макогона, Н. С. Логвинової ; М-во 

освіти і науки України. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 296 с. – Бібліогр. : с. 293-

295. (СГЛ. – 2 ВА. – 16) 



24 

 

37. Мировая єкономика : учеб. пособие для студ. вузов / под. ред..                      

И. П. Николаевой. – 2-е узд., перераб. И доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 576 с. 

(СГЛ. – 4)  

38.   Мировая єкономика : ученик / под ред.. А. С. Булатові. – М. : 

Юристь,  2003. – 736 с. – (Homo Faber). – Глосарий : С. 711-734. (СГЛ. – 2) 

39. Мировая экономика : глобальные тенденции за 100 лет / под ред.                  

И. С. Королева. – М. : Экономист, 2003. – 604 с. (СГЛ. – 2) 

40. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : ученик / под. 

ред.         В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. – 4-е узд. – М. : Флінта, 2002. – 480 с. 

: ил. – (Библиотека экономиста). (СГЛ. – 3) 

41. Міжнародна економіка : навч. посіб. для ВНЗ / М-во освіти і науки 

України ; за ред.. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, К. І. Ржепівського. – 2-е 

вид. переробл., доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 670 с. – бібліогр. : с. 664-

669. (ВА. – 37, СГЛ. – 3) 

42. Міжнародна економіка : підручник / Київський нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка; за ред..ю А. П. Румянцева. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : 

Знання, 2006. – 480 с. – Бібліогр. :с. 470-479 (СГЛ. – 4, ВА. – 6) 

43. Міжнародна економіка : в питаннях і відповідях : навч. посіб. для 

студ. ВНЗ / М-во освіти і науки України ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. 

Ковалевського, К. І. Ржепішевського. – К. : [Центр навч. л-ри], 2004. – 676 с. – 

Бібліогр. : с. 672-675. (СГЛ. – 4) 

44. Міжнародна економіка : підруч. Для студ. ВНЗ / М-во освіти і науки 

України; за ред.. : Ю. Г. Козака, Д.Г. Лук’яненка, Ю. В. Макогона. – 3-є вид., 

переробл. та доповнен. – К. : ЦУЛ, 2009. – 560 с. – Бібліогр.: с. 556-559. (СГЛ. –1)  

Місця збереження документів: 

СГЛ – Сектор гуманітарної літератури 

СІЛ – Сектор історичної літератури  

ЮПЛ – Сектор юридичної та педагогічної літератури 

ВЕФ – відділ зберігання фондів 

ВА – відділ абонементу 
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РІВ – Сектор рідкісних і іноземних видань 

НБВ – Науково-бібліографічний відділ 

СПЛ – Сектор природничої літератури 

Рекомендовані періодичні видання 

1. «Економіка України». 

2. «Мировая экономика и международные отношения». 

3. «Дзеркало тижня». 

4. «Бізнес». 

5. «Международная жизнь». 

6. «Формування ринкових відносин в Україні». 

7. «Економіст». 

8. «Регіональна економіка». 

9. «Журнал європейської економіки». 

10. «Євробюлетень». 

11. «Інвестиції: практика та досвід». 

12. «Політика і час». 

13. «Бюллетень иностранной коммерческой информации». 

14. «Внешняя торговля». 

15. «США. Экономика. Политика. Идеология». 

16.  «Коринф-интер-бизнес». 

17. «Вісник Національного Банку України» 

 

Рекомендовані Інтернет-ресурси 

1. Офіційний WEB-сайт Національного бюро економічних досліджень 

(США): http://www.nber:org 

2. WEB-сайт Всесвітнього банку: http://www.worlbank.org 

3. WEB-сайт Бюро економічного агентства Міністерства торгівлі США: 

http://www.beа.doc.gov 

4. Офіційний WEB-сайт ООН: http://www.un.org 

5. WEB-сайт CОТ: http://www.wto.org 

http://www.nber:org/
http://www.worlbank.org/
http://www.beа.doc.g/
http://www.un.org/
http://www.wto.org/
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6. WEB-сайт Організації економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР): http://www.oecd.org 

7. Офіційний WEB-сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку: 

http://www.unctad.org 

8. Офіційний WEB-сайт ЄС: http://www.europe.eu.int 

9. Офіційний WEB-сайт  CНД: http://www.unece.org./stats/cisstat 

10. Національний  Банку України:  http.bank.gov.na 

11. Міністерство закордонних справ України: http: www.mfa.gov.na 

12. Державний комітет статистики України: http: // www.ukrstat.gov:ua/ 

 

 

http://www.oecd.org/
http://www.unctad.org/
http://www.europe./
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http://www.mfa.gov.na/

