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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

При переведенні або поновленні на 2-4 курси спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» ОС «Бакалавр», на спеціальність 292 «Міжнародні економічні 

відносини» ОС «Магістр», при вступі для здобуття другої вищої освіти та паралельного 

навчання вступники проходять фахову співбесіду. Під час співбесіди вступнику ставиться 

три теоретичні питання.  

В програму співбесіди для студентів, що переводяться або поновлюються на 2 курс 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОС «Бакалавр», включено питання 

курсу «Основи економічної теорії».  

В програму співбесіди для студентів, що переводяться або поновлюються на 3-4 курси 

спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» ОС «Бакалавр», включено питання 

курсу «Міжнародні економічні відносини», що є базовою дисципліною за відповідною 

освітньо-професійною програмою.  

В програму співбесіди для студентів, що переводяться або поновлюються на 

спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» ОС «Магістр», включено питання 

дисциплін «Стратегічний розвиток підприємства», «Конкурентоспроможність організацій», 

«Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Транснаціоналізація світової економіки» та 

«Міжнародні фінанси».  
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2. ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ, ПОНОВЛЕННЯ, ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ТА ПАРАЛЕЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА 2 КУРС  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»  

ОС «БАКАЛАВР» 
 

1. Виникнення економічної теорії. Об'єкт економічної теорії і її предмет. Методи 
економічної теорії. Економічні закони. 

2. Продуктивні сили суспільства. Виробничі відносини, їх суть, система і структура. 
Суспільно-економічна формація і її складові. Типи економічних систем. 

3. Економічні потреби, їх суть і структура. Основні фактори виробництва.  
4. Загальні форми суспільного виробництва. Натуральне і товарне  виробництво. Просте 

товарне виробництво. Розширена форма товарного виробництва, її основні риси і 
механізм виникнення. 

5. Товар і його властивості. Теорії вартості.  
6. Гроші і їх основні риси. Еволюція грошей і їх функції. Грошовий обіг і його закони. 

Інфляція, її суть і причини. 
7. Суть підприємництва і умови його існування.  
8. Місце домогосподарств в економічній системі суспільства.  
9. Суспільне відтворювання: суть і основні риси. Економічне зростання і його типи.  
10. Капітал як економічна категорія товарного виробництва. Накопичення капіталу, його 

суть. Фактори накопичення капіталу.  
11. Робоча сила, її вартість. Найманий труд. Заробітна плата - категорія розвиненого 

товарного виробництва. 
12. Форми і системи заробітної плати. Функції заробітної плати. Сучасна структура 

заробітної плати. 
13. Витрати виробництва, їх суть і види. Прибуток і його суть. Норма і маса прибутку. 
14. Кредит як форма рушення позикового капіталу.  
15. Аграрна сфера виробництва і її особливості. Суть аграрних відносин. Аграрна політика. 

Державна підтримка сільськогосподарського виробництва. 
16. Ринкові відносини, їх суб'єкти і об'єкти. Структура ринку. 
17. Інфраструктура ринку, її елементи і функції. 
18. Моделі ринку. Ринкова ціна: суть, механізм формування і функції. Закони попиту і 

пропозиції.  
19. Конкуренція: сутність, функції і форми конкуренції. Методи конкурентної боротьби 
20. Монополія в ринковій економіці. Антимонопольна політика держави. 
21. Зміст макроекономічних зв'язків в національній економіці. Валовий національний 

продукт. Методи обчислення валового національного продукту. Система національних 
рахунків. 

22. Порушення макроекономічної рівноваги. Економічний цикл. Види циклів і їх матеріальна 
основа. 

23. Розподільні відносини як фаза відтворювання. Диференціація доходів в суспільстві. 
Необхідність перерозподілу національного прибутку і доходів населення. 

24. Об'єктивна необхідність державного регулювання суспільного відтворювання. Сучасні 
форми і методи державного регулювання.  

25. Роль фінансово-кредитної системи в регулюванні виробництва. Фінанси, їх суть і функції. 
Структура фінансової системи. Державні фінанси. 

26. Кредитна система і механізм її дії. Центральні і комерційні банки. Функції кредитної 
системи. Цілі і методи кредитної політики держави. 

27. Зайнятість населення. Безробіття: суть, причини. Види безробіття. Соціальна політика 
держави: зміст, задачі. 

28. Соціально-економічна суть системи сучасного світового господарства. 
29. Специфіка міжнародних економічних відносин і їх основні форми. 
30. Основні глобальні проблеми і їх класифікація. Суть глобальних проблем людства. 

Міжнародна співпраця в розв'язанні глобальних проблем. 
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3. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ АБО ПЕРЕВЕДЕННЯ 

НА 3-4 КУРСИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ 

ВІДНОСИНИ» ОС «БАКАЛАВР» 

 

1. Сутність міжнародних економічних відносин. Об'єкт і головні суб'єкти міжнародних 

економічних відносин.    

2. Форми та рівні розвитку міжнародних економічних відносин. 

3. Середовище міжнародних економічних відносин, його структуризація й особливості.   

4. Внутрішня та зовнішня інтернаціоналізація. Інтернаціоналізація міжнародних економічних 

відносин.  

5. Міжнародний поділ праці й еволюція теорій міжнародних економічних відносин.  

6. Світове господарство і етапи його формування. 

7. Систематизація країн світу за різними ознаками. 

8. Соціально-економічні підсистеми світового господарства. 

9. Світовий ринок, його сутність та ключові характеристики. 

10. Сутність та види рівноваги на світовому ринку. 

11. Структура та інфраструктура світового ринку. 

12. Зовнішня, міжнародна і світова торгівля. 

13. Види міжнародної торгівлі. Торгівля товарами й послугами.   

14. Ціноутворення у міжнародній торгівлі.  

15. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин. ГАТТ/СОТ. 

16. Сутність і основні види міжнародної міграції робочої сили.  

17. Особливості формування і розвитку світового ринку праці. 

18. Наслідки міжнародної трудової міграції. 

19. Регулювання міжнародних міграційних процесів.  

20. Сутність, мотивація і форми міжнародного руху капіталу.  

21. Теорії міжнародного руху капіталу.  

22. Форми міжнародної інвестиційної діяльності. Прямі та портфельні інвестиції. 

23. Міжнародний кредит і його основні різновиди.  

24. Принципи та функції міжнародного кредиту. 

25. Проблема зовнішньої заборгованості, шляхи і механізми її вирішення.  

26. Поняття валюти та її види. Конвертованість валют. 

27. Валютний курс і валютний паритет. 

28. Національні, міжнародні й світові валютні системи.  

29. Еволюція світової валютної системи.  

30. Валютний ринок: функції, види, структура. Особливості сучасних валютних ринків. 

31. Валютні операції та їх види. 

32. Типи, види та форми міжнародних розрахунків.  

33. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.  

34. Світовий фінансовий ринок, його структура і тенденції розвитку.  

35. Сутність міжнародної інтеграції. Фактори міжнародної економічної інтеграції.  

36. Форми й особливості регіональної економічної інтеграції. 

37. Проблеми і перспективи глобальної інтеграції. 

38. Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз.  

39. Північноамериканська економічна інтеграція. 

40. Інтеграційні пріоритети України. Внутрішньоекономічні фактори інтеграції.  

41. Світовий ринок технологій. Форми трансферту технологій. 

42. Рівні регулювання міжнародних економічних відносин. 

43. Глобальні проблеми світової економіки. основні напрями міжнародного співробітництва у 

вирішенні глобальних проблем людства. 
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4. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОНОВЛЕННЯ АБО ПЕРЕВЕДЕННЯ  

НА ОС «МАГІСТР» 

 

1. Основні етапи та зміст процесу стратегічного управління фірмою.  

2. Базові конкурентні стратегії: зміст та вимоги до використання.  

3. Зміст та методи аналізу макрооточення підприємства при розробці стратегії.   

4. Стратегія диференціації: зміст, необхідні ринкові умови, ризики для підприємства 

5. Переваги та недоліки диверсифікації. 

6. Стратегія фокусування (концентрації): зміст, необхідні ринкові умови, ризики для 

підприємства.  

7. Стратегія низьких витрат: зміст, необхідні ринкові умови, ризики для підприємства.  

8. Конкурентні переваги: поняття, види, використання. 

9. Критерії оцінки конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку.  

10. Особливості розробки програми підвищення конкурентоспроможності продукції на 

світових ринках. 

11. Зовнішні та внутрішні фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності 

країни.  

12. Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. 

13. Методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності підприємства.  

14. Стратегії конкурентоспроможності підприємства. 

15. Середовище формування стратегій економічного розвитку. Зовнішні фактори. 

16. Постіндустріальне суспільство: основні риси і особливості. 

17. Сутність технологічних  укладів. Фактори, що обумовлюють їх формування.  

18. Моделі економічного розвитку розвинутих країн. Стратегічні пріоритети. 

19. Специфіка економічних стратегій країн, що розвиваються. 

20. Сутність поняття і критерії класифікації ТНК. Масштаби  діяльності сучасних ТНК. 

21. Вплив діяльності ТНК на економіку країн реципієнтів та експортерів капіталу. 

22. Етапи еволюції процесу транснаціоналізації світової економіки.  

23. Моделі організаційних структур ТНК. Види закордонних підрозділів  ТНК.   

24. Відмінності етноцентричної, поліцентричної і геоцентричної орієнтації стратегії ТНК.   

25. Глобалізація як ключова тенденція розвитку. Позитивні та негативні наслідки 

глобалізації. 

26. Характеристика ключових глобальних проблем розвитку. 

27. Сутність та структура платіжного балансу. Складання платіжного балансу за 

методикою МВФ. 

28. Визначення та регулювання сальдо платіжного балансу. 

29. Умови виникнення та види зовнішнього боргу. Показники зовнішнього боргу. 

30. Засоби управління зовнішнім боргом. Механізми реструктуризаціі боргу. 

31. Сутність, цілі та види конверсійних операцій.  

32. Особливості поточних операцій. Дата укладання і валютування поточних операцій.  

33. Котирування валют. Курси продавця і покупця. 

34. Управління валютною позицією. 

35. Види ордерів, що застосовуються на ринку поточних валютних операцій. 

36. Сутність та цілі форвардних операцій. Валютування форвардних контрактів. Види 

форвардних контрактів. 

37. Поняття фінансових ф’ючерсів та визначальні риси ф’ючерсних ринків. Суб’єкти 

ф’ючерсних ринків.  

38. Ф’ючерсна ціна та особливості її формування. Механізм біржової торгівля ф’ючерсами.   

39. Поняття опціонних контрактів, їх види, сторони та ціна виконання. 

40. Поняття та класифікація валютних операцій своп. Практика укладання та використання 

угод своп. 
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41. Поняття спекулятивних операцій. Характеристика світового ринку спекулятивних 

валютних операцій. Валютний арбітраж та його види. 

42. Поняття та класифікація операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів. 

43. Міжбанківський ринок депозитних операцій в іноземній валюті. Процентні ставки на 

ринку міжбанківських депозитів в іноземній валюті. 

44. Концентрація і централізація банківського капіталу. Виникнення банківських 

монополій. Форми банківських монополій. 

45. Транснаціональні банки, суть і функції. Порівняльна характеристика ТНБ і МНБ. 

46. Офшорні центри, зони вільної банківської діяльності, їх характеристика і задачі. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 

 

Відповіді під час фахової співбесіди оцінюються від 0 до 100 балів. Мінімальна сума 

балів, що необхідно набрати для зарахування, складає 25 балів. 

Фахова співбесіда оцінюється за шкалою «зараховано – не зараховано»: 

   

Шкала оцінювання 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною 

бальною  

шкалою 

зараховано 

90-100 

56-89 

25-55 

не зараховано 0-24 

 

Оцінювання відповідей на питання відбувається за наступними критеріями: 

90-100 балів – повні, вірні та грунтовні відповіді на запитання, теоретично правильний 

і логічно обгрунтований виклад матеріалу, при якому студент повно і глибоко використав 

відомі йому фактичні знання, виявив здібність аналізувати економічні явища та процеси, 

робити висновки і узагальнення з чіткім їх формуванням. 

71-89 балів – правильні і обгрунтовані відповіді, з яких видно, що студент розуміє 

теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає при цьому деякі 

несуттєві неточності. 

56-70 балів – правильні, проте не обгрунтовані відповіді, з яких видно, що студент 

розуміє теоретичний матеріал, його повноту, глибину, системність, але допускає суттєві 

неточності. 

41-55 балів – виставляються за неповні відповіді на запитання, або такі, що не містять 

аналізу фактичного матеріалу, необхідних узагальнень і висновків, і свідчать про те, що 

знання студента мають розрізнений, фрагментарний характер. 

25-40 балів – виставляються за такі відповіді, що мали поверхневий характер, окрема 

важлива інформація була відсутня.   

0-24 бали – виставляються за неправильні відповіді, які не відповідають змісту 

програмного матеріалу і свідчать про нерозуміння його основних положень.  
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6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Література для студентів,  

що переводяться або поновлюються на 2 курс 

 

1. Гальчинський А.С. Економічна теорія: [підручник] / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, 

Ю.І. Палкін. – Вища школа, 2007. - 503 с. 

2. Дзюбик С. Основи економічної теорії: [Навч. посібник] / С. Дзюбик, О. Ривак. – 2-ге вид. 

перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 491 с. 

3. Економічна теорія. Національна економіка: [Підручник] / за ред. В.М. Тарасевича. – Київ 

: Знання, 2012. – 270 с. (Вища освіта ХХІ століття).  

4. Економічна теорія. Політекономія: [Підручник] / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: «Знання», 

2012. – 206 с. 

5. Економічна теорія: [навч. посіб.] / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, О.С. Марченко та ін.; 

за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2016. – 268 с. 

6. Економічна теорія: Політекономія: [Підручник] / За ред. В.Д. Базилевича. – 8-ме вид., 

переробл. і доповн. – Київ: Знання, 2012. – 702 с.  

7. Касьяненко Л.М. Економічна теорія: [навч. поcіб.] / Л.М. Касьяненко. – К.: Центр учбової 

літератури, 2015. – 224 с. 

8. Мочерний С.В. Політична економія: [Навч. посібник] / С.В. Мочерний, Я.С. Мочерна. – 2-

ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 684 с. 

9. Основи економічної науки: навч. посібник для самост. підгот. до курсов. екзамену та 

комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н.П. Мацелюх [та ін.]; Нац. ун-т держ. 

податкової служби України. – К.: Центр учб. літ., 2015. – 324 с. 

10. Основи економічної теорії: [Підручник] / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. 

Л.С. Шевченко. –  Х.: Право, 2008. – 448 с.  

11. Політична економія. Курс лекцій: [навч. посіб.] / П.Ю. Буряк та ін.; за заг. ред. 

П.Ю. Буряка та О.Г. Гупала; Львів. держ. фін. акад. – Львів: Сполом, 2013. – 291 с. 

12. Семененко В.М. Економічна теорія. Політекономія: [навч. посіб.] / В.М. Семененко, 

Д.І. Коваленко. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ: Центр навч. літ., 2011. – 428 с. 

13. Сучасні економічні теорії: 2-ге вид. перероб та доп. [Навч. посіб. для самостійної 

підготовки до курсового та комплексного державного екзамену з економічної теорії] / 

Н.П. Мацелюх, I.A. Максименко, М.М. Теліщук та ін. - К.: «Центр учбової літератури», 

2015. – 224 с. 

14. Чепінога В.Г. Економічна теорія: [Підручник] / В.Г. Чепінога. – Київ: Юрінком Інтер, 

2011. – 656 с. 

 

Література для студентів,  

що переводяться або поновлюються на 3-4 курси ОС «Бакалавр»  

 

1. Алієва-Барановська В.М. Глобальний бізнес: [Навч. посібник-довідник] / В.М. Алієва-

Барановська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 560 с. 

2. Балабанов К.В. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / К.В. Балабанов, 

О.В. Булатова, Ю.І. Чентуков. – Донецьк: Ноулідж, 2012. - 442 с. 

3. Булатова О.В. Міжнародні фінанси: [Навчальний посібник] / О.В. Булатова, Т.В. Марена. 

– Маріуполь: МДУ, 2013. – 504 с. 

4. Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: [монографія] / 

О.В. Булатова. – Донецьк: Дон НУ, 2012. – 368с. 

5. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: [монография] / 

Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под науч. ред. проф. Д. Лукьяненко, 

А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с. 

http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
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6. Козак  Ю.Г. Міжнародна торгівля: [Підручник] / Ю.Г. Козак; 5-е вид., випр. і доп. – К.: 

Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. 

7. Міжнародні фінанси: [навч. поcіб.] / за ред. Козака Ю.Г.; 5-те вид. перероб. та доп. – Київ 

– Катовіце.: Центр учбової літератури, 2014. – 348 с. 

8. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: [Навч. посібник] / В.В. Козик, 

Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ: «Знання», 2011. – 470 с. 

9. Міжнародна економіка: [підручник для ВНЗ] / за ред. Ю.Г. Козака, Д.Г. Лук’яненка, Ю.В. 

Макогона; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. 

– 559 с.  

10. Міжнародна економіка: [підручник] / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва, 

О.В. Золотарьова; за ред. А.О. Задої, В.М. Трасевича. – Київ: ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

11. Міжнародні економічні відносини. [Навч. посібник] / За ред. Ю.Г. Козака, М.А. Зайця. – 

Одеса: «ТОВ ПЛУТОН», 2016. – 352 с 

12. Світова економіка: [навчальний посібник] / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського,  Н.С. 

Логвінової. – К.: Центр учбової літератури, 2010. - 328 с. 

13. Світова економіка: [Підручник] / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: 

Либідь, 2007. – 640 с.  

14. Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика: [підручник] / В.О. Шевчук. – 2-ге 

вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 663 с. 

15. Школа І. Міжнародні економічні відносини: [Підручник] / І. Школа, В. Козменко, О. 

Бабіченко. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2007. – 544 с. 

 

Література для студентів, 

що переводяться або поновлюються на ОС «Магістр» 

 

1. Алієва-Барановська В.М. Глобальний бізнес: [Навч. посібник-довідник] / В.М. Алієва-

Барановська. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 560 с. 

2. Балабанов К.В. Міжнародна економіка: [навчальний посібник] / К.В. Балабанов, 

О.В. Булатова, Ю.І. Чентуков. – Донецьк: Ноулідж, 2012. - 442 с. 

3. Булатова О.В. Міжнародні фінанси: [Навчальний посібник] / О.В. Булатова, Т.В. Марена. 

– Маріуполь: МДУ, 2013. – 504 с. 

4. Булатова О.В. Регіональна складова глобальних інтеграційних процесів: [монографія] / 

О.В. Булатова. – Донецьк: Дон НУ, 2012. – 368с. 

5. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: [монография] / 

Д. Лукьяненко, В. Колесов, А. Колот, Я. Столярчук и др.; под науч. ред. проф. Д. Лукьяненко, 

А. Поручника, В. Колесова. – К.: КНЭУ, 2013. – 466 с. 

6. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: [навч. посіб.] / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, 

Л.П. Артеменко. – 2-ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 440 с. 

7. Забродська Л.Д.  Стратегічне управління: реалізація стратегії: [навчальний посібник] / 

Л.Д. Забродська. - Харків: Консум, 2004. – 206 с. 

8. Зінченко В.В. Глобалізація і глобалістика: [Навч. посібник] / В.В. Зінченко. – Львів: 

Новий Світ-2000, 2015. - 428 с. 

9. Зовнішньоторговельні аспекти конкурентної політики України в умовах СОТ: 

[Монографія] / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 309 с. 

10. Калитчак Р. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах / Р. Калитчак. - К.: 

Знання, 2007. - 303 с. 

11. Козак  Ю.Г. Міжнародна торгівля: [Підручник] / Ю.Г. Козак; 5-е вид., випр. і доп. – К.: 

Центр учбової літератури, 2015. – 272 с. 

12. Козак Ю.Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / 

Ю.Г. Козак. - Київ, Аврио, 2011. – 262 с. 

13. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: [Навч. посібник] / В.В. Козик, 

Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – Київ: «Знання», 2011. – 470 с. 

http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%92.
http://91.250.23.197/ISAPI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BD&P21DBN=BD&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%92.
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14. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності / 

Д.Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с. 

15. Мазурок П.П. Глобальна економіка: [Навч. посібник] / П.П. Мазурок. - Львів: Магнолія 

2006, 2015. – 208 с. 
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