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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Світова економіка» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр 

спеціальності 242 «Туризм». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи 

знань зі світової економіки як складної системи взаємозв’язків між 

національними  економіками, забезпечення студентів знаннями з питань 

розвитку та функціонування галузевої та територіальної структури світової 

економіки, сучасними проблемами та перспективами її розвитку, ознайомити 

їх з теоретико-методологічними засадами дослідження різних її складових. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- сформувати термінологічний апарат з дисципліни; 

- розкрити структуру світової економіки як складової глобальної 

соціально-економічної системи; 

- сформувати практичні навички щодо дослідження відмінностей 

розвитку складових світового господарства; 

- виявити сучасні тенденції та перспективи розвитку світової 

економічної системи; 

1.3. Кількість кредитів – 3. 

1.4. Загальна кількість годин – 90. 

 



 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни  

Вибіркова 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

32 год. 14 год.  

Практичні, семінарські заняття 

16 год. - 

Лабораторні заняття 

- - 

Самостійна робота 

42 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання 

14 16 

 

1.6. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знати: теоретичні основи формування та функціонування географії 

світового господарства; особливостей світових господарських зв’язків; 

структуру галузей сучасної світової економіки; 

уміти: давати характеристику галузям світової економіки; 

використовувати методи аналізу та оцінки факторів, що визначають ступінь 

розвитку галузей світового господарства, аналізувати геопросторові та 

територіальні особливості розміщення галузей світового господарства,  

оцінити роль країн або групи країн в процесі формування та розвитку 



світової економіки; виявляти тенденції, перспективи та проблемні моменти 

розвитку світової економічної системи. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Тема 1. Світове господарство та його структура 

Поняття «світове господарство» та «світова економіка». Основні риси 

світової економіки. Елементи системи світової економіки. Галузева, 

функціональна та територіальна структури світового господарства. Основні 

пропорції розвитку світового господарства. 

 

Тема 2. Закони розвитку світової економіки 

Головні протиріччя у розвитку світової економічної системи. Закони 

розвитку світового господарства: закон вартості, закон міжнародної 

конкуренції, закон нерівномірності розвитку національних економік, закон 

інтернаціоналізації виробництва.  

 

Тема 3. Система показників рівнів розвитку світового господарства 

Валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт та 

механізм їх визначення. Національний доход. Потенціал гуманітарного 

розвитку. Проблема тінізації економіки. 

 

Тема 4. Стадії економічного росту світового господарства та 

національних економік 

Доіндустріальна стадія розвитку світового господарства. Індустріальна 

стадія та її етапи. Постіндустріальна стадія. 

 

Тема 5. Класифікація країн у світовій економіці 

Критерії виділення підсистем в світовій економіці. Групи країн у 

світовій економіці. Класифікація країн за методикою Світового Банку. 



Класифікація за ступенем відкритості світового ринку. Визначення ролі 

окремих країн у міжнародній економіці. 

 

Тема 6. Міжнародний поділ праці 

Сутність поняття «територіального поділу праці» та «міжнародного 

поділу праці». Підрозділи (форми) територіального поділу праці. 

Організаційні форми участі країни в міжнародному поділі праці. Рівні 

міжнародної спеціалізації та методи їх оцінки.  

 

Тема 7. Потенціал світової економіки та фактори виробництва 

Фактори виробництва та їх класифікація згідно походження та 

спеціалізації. Міжнародний розподіл факторів виробництва. Природно-

ресурсний потенціал світового господарства та його оцінка. Мінеральні, 

водні, земельні, рослинні та фауністичні, рекреаційні ресурси світу. Роль 

природних ресурсів в світовій економіці та розподіл між країнами світу. 

Населення як важлива складова продуктивних сил.  

 

Тема 8. Світова промисловість: фактори розвитку, розміщення 

Промисловість – провідна галузь світового господарства. Галузева та 

територіальна  структура. Тенденції розвитку та розміщення видобувної, 

легкої, харчової , будівельної промисловості, чорної та кольорової металургії, 

машинобудування, паливно-енергетичного, хімічного, воєнно-промислового 

та лісовиробничого комплексу.  

 

Тема 9. Світовий агропромисловий комплекс та сільське господарство 

Агропромислова інтеграція. Сільськогосподарське виробництво в 

системі світової економіки. Структура світового сільськогосподарського 

виробництва. Територіальна організація тваринництва. Особливості 

розміщення рослинництва. 

 



Тема 10. Роль розвинених країн у формуванні та функціонуванні 

світової економіки 

Характеристика групи. Критерії віднесення. Еволюція становлення 

економічних систем. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив 

розвитку країн групи 

 

Тема 11. Роль країн, що розвиваються у формуванні та функціонуванні 

світової економіки 

Характеристика групи. Критерії віднесення. Еволюція становлення 

економічних систем. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив 

розвитку країн групи 

 

Тема 12. Роль країн з перехідною (транзитивною) економікою у 

формуванні та функціонуванні світової економіки 

Характеристика групи. Критерії віднесення. Еволюція становлення 

економічних систем. Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив 

розвитку країн групи 

 

Тема 13. Сучасні проблеми та перспективи розвитку світового 

господарства 

Постіндустріалізація як головна тенденція розвитку у сучасній світовій 

економіці. Інтернаціоналізація, глобалізація та транснаціоналізація 

господарської діяльності. Інтеграційні процеси в світовому господарстві. 

Глобальні проблеми світового господарства. 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р. 

Тема 1. Світове 

господарство та його 

структура 

4 4     6 2    4 

Тема 2. Закони розвитку 

світової економіки 

4  2   2 5     5 

Тема 3. Система показників 

рівнів розвитку світового 

господарства 

4 4     6 2    4 

Тема 4. Стадії економічного 

росту світового 

господарства та 

національних економік 

2 2     6 2    4 

Тема 5. Класифікація країн 

у світовій економіці 

4  2   2 5     5 

Тема 6. Міжнародний поділ 

праці 

6 2 2   2 4     4 

Тема 7. Потенціал світової 

економіки та фактори 

виробництва 

7 2 2   3 6 2    4 

Тема 8. Світова 

промисловість: фактори 

розвитку, розміщення 

 

7 2 2   3 6     6 



Тема 9. Світовий 

агропромисловий комплекс 

та сільське господарство 

7 2 2   3 6     6 

Тема 10. Роль розвинених 

країн у формуванні та 

функціонуванні світової 

економіки 

4 4     6 2    4 

Тема 11. Роль країн, що 

розвиваються у формуванні 

та функціонуванні світової 

економіки 

10 4 2   4 6 2    4 

Тема 12. Роль країн з 

перехідною (транзитивною) 

економікою у формуванні 

та функціонуванні світової 

економіки 

10 4 2   4 6 2    4 

Тема 13.Сучасні проблеми 

та перспективи розвитку 

світового господарства 

2 2     6     6 

Підготовка до поточного 

тестового контролю  

5     5       

Контрольна робота, яка 

виконується під час СРС 

14     14 16     16 

Усього годин 90 32 16   42 90 14    76 

 

 



4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Закони розвитку світової економіки 2 

2 Класифікація країн у світовій економіці 2 

3 Міжнародний поділ праці 2 

4 Потенціал світової економіки та фактори виробництва 2 

5 Світова промисловість: фактори розвитку, розміщення 2 

6 Світовий агропромисловий комплекс та сільське 

господарство 

2 

7 Роль країн, що розвиваються у формуванні та 

функціонуванні світової економіки 

2 

8 Роль країн з перехідною (транзитивною) економікою у 

формуванні та функціонуванні світової економіки 

2 

 Разом 16 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи  Кількість 

годин 

1 Тема 2. Закони розвитку світової економіки: 

- виявити головні протиріччя у розвитку світової 

економічної системи; 

- підготовити інформаційні повідомлення та виступи 

щодо законів розвитку світового господарства: закон 

вартості, закон міжнародної конкуренції, закон 

нерівномірності розвитку національних економік, закон 

інтернаціоналізації виробництва 

2 

2 Тема 5. Класифікація країн у світовій економіці: 

- виявити критерії виділення підсистем в світовій 

економіці; 

- охарактеризувати групи країн у світовій економіці.  

- Зробити порівняльний аналіз класифікацій країн за 

методикою Світового Банку, за ступенем відкритості 

світового ринку та ін.  

2 

3 Тема 6. Міжнародний поділ праці: 

- проаналізувати категорії «кооперація» та 

«спеціалізація» 

- виявити рівні міжнародної спеціалізації та методи 

2 



їх оцінки; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи за 

вказаними питаннями з наведенням конкретних 

прикладів 

4 Тема 7. Потенціал світової економіки та фактори 

виробництва: 

- самостійно опрацювати та законспектувати вказані 

питання (Природно-ресурсний потенціал: склад та 

способи оцінки; Земельний природно-ресурсний 

потенціал; Водний природно-ресурсний потенціал; 

Мінеральний природно-ресурсний потенціал; Паливно-

енергетичні ресурси; Рудні ресурси; Рослинні та 

фауністичні ресурси; Рекреаційний потенціал); 

- побудувати структурні схеми класифікації 

природних ресурсів та природно-ресурсного 

потенціалу; 

- дати характеристику територіальному 

розміщенню ресурсів світової економіки; 

- підготувати інформаційні повідомлення та виступи 

3 

5.  Тема 8. Світова промисловість: фактори розвитку, 

розміщення: 

- скласти схему галузевої структури світового 

промислового виробництва; 

- виявити галузі паливно-енергетичного комплексу 

та їх територіальну організацію; 

- скласти класифікацію країн по рівню розвитку 

чорної та кольорової металургії та виявити 

сучасні тенденції розвитку цих галузей; 

- дати оцінку сучасного світового ринку 

машинобудування; 

- виявити основні тенденції розвитку світового 

воєнно-промислового комплексу; 

- скласти схему галузевої структури легкої 

промисловості та виявити особливості її 

розміщення та тенденції розвитку; 

- скласти схему галузевої структури харчової 

промисловості та виявити особливості її 

розміщення та тенденції розвитку; 

     - підготувати інформаційні повідомлення та виступи 

3 



6 Тема 9. Світовий агропромисловий комплекс та 

сільське господарство: 

- скласти схему галузевої структури світового 

сільського господарства; 

- розглянути проблему продовольчої безпеки в 

світі; 

- виявити форми аграрних відносин; 

- розглянути територіальну організацію 

виробництва галузей рослинництва та 

тваринництва 

- виявити головні проблеми розвитку світового 

сільського господарства; 

 - підготувати інформаційні повідомлення та виступи 

3 

7 Тема 11. Роль країн, що розвиваються у формуванні та 

функціонуванні світової економіки: 

- проаналізувати еволюцію та сучасний стан 

розвитку окремих країн вказаної групи; 

- виявити проблеми та перспективи розвитку та 

роль в світовій економіці окремих країн вказаної 

групи; 

     - підготувати інформаційні повідомлення та виступи 

4 

8 Тема 12. Роль країн з перехідною (транзитивною) 

економікою у формуванні та функціонуванні світової 

економіки: 

- проаналізувати еволюцію та сучасний стан 

розвитку окремих країн вказаної групи; 

- виявити проблеми та перспективи розвитку та 

роль в світовій економіці окремих країн вказаної 

групи; 

- - підготувати інформаційні повідомлення та 

виступи 

4 

 Підготовка до поточного тестового контролю 5 

 Контрольна робота, яка виконується під час СРС 14 

 Разом 42 

 



6. Індивідуальні завдання 

Контрольна робота є складовою навчального процесу, активною 

формою самостійної роботи студентів, і представляє собою закінчене 

дослідження певного напрямку. Кожен з студентів отримує індивідуальне 

завдання, що сприяє: 

- поглибленому вивченню теоретичного матеріалу; 

- формуванню вмінь використання методів аналізу та оцінки факторів, 

що визначають розвиток галузей та процесів світового господарства; 

- залученню студентів до самостійної роботи з науковою літературою 

конкретного спрямування та розвитку навиків глибокого вивчення, 

узагальнення та систематизації підібраного матеріалу; 

- розвитку здібностей до формулювання авторських висновків та 

пропозицій на основі проведеного дослідження. 

Контрольна робота виконується студентом самостійно і здається у 

встановлений кафедрою термін. 

Передумовами виконання індивідуального завдання слугують: 

- систематичне відвідування лекцій,  

- активна участь в роботі на семінарських заняттях,  

- творча ініціатива,  

- відповідальність та організованість студента. 

Успішне виконання контрольної роботи виступає обов’язковою 

умовою допуску до проходження підсумкового контролю з дисципліни.  

Якісно проведені дослідження можуть виступати основою для 

написання курсових та дипломних робіт. 

Запорукою успішного виконання контрольних робіт виступає повне 

дотримання методичних рекомендацій. 

Форма проведення підсумкового оцінювання виконаного дослідження 

– публічна доповідь (3-4 хвилини) з подальшим відкритим обговоренням або 

індивідуальна співбесіда на тему контрольної роботи. 



При оцінці контрольної роботи враховується ступінь розкриття теми та 

відображення головного змісту, глибина опрацювання відповідних 

тематичних джерел інформації, вміння застосовувати теоретичний матеріал 

для вирішення практичних проблем, логічність викладу, здатність робити 

висновки з проведеного дослідження, відповідність технічного оформлення 

зазначеним нормам, якість підсумкової співбесіди або доповіді. Оцінка 

дається кожному з вказаних елементів виконаної роботи. 

Результати виконання контрольної роботи зараховується як 

відповідний модуль. Загальна кількість балів за виконання дослідження – 10. 

Бали враховуються в підсумковий результат вивчення дисципліни.  

Перелік рекомендованих тем для написання контрольних 

робіт з дисципліни «Світова економіка» 

1. Сучасні тенденції розвитку світової економіки 

2. Проблеми тіньової економіки сучасного світу 

3. ТНК та їх роль у світовому економічному розвитку 

4. Глобальні проблеми сучасності та їх вплив на розвиток світової 

економіки 

5. Місце та роль економіки України в світовому господарстві 

6. Глобалізація та її вплив на розвиток світової економіки 

7. Особливості створення та функціонування вільних економічних зон 

8. Проблеми дефолту у сучасній світовій економіці 

9. Реформи світової економіки в посткризовий період 

10. Роль природно-ресурсного потенціалу в світовій економіці 

11. Світова економічна криза та її вплив на економіку України 

12. Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін 

13. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку світової 

економіки 

14. Формування єдиного економічного простору (ЄЕП) країн СНД 

15. Європейський Союз та Україна: перспективи співробітництва 

16. Інфляція та антиінфляційні заходи: закордонний та вітчизняний досвід 



17. Роль офшорів в світовій економіці 

18. Перехідна економіка в сучасному світі: основні закономірності 

функціонування 

19. Міжнародне енергетичне співробітництво як основний чинник 

функціонування світової економіки 

20. Структурні зміни світового паливно-енергетичного комплексу 

21. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки Європейського 

Союзу 

22. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки США 

23. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки Японії 

24. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку економіки Китаю 

25. Роль діяльності Групи двадцяти (G-20) в функціонуванні світової 

економіки 

26. Дисбаланси сучасної світової економіки 

27. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у 

сучасній світовій економіці 

28. Нооекономіка – шлях сталого розвитку людства в ХХІ столітті 

29. Проблеми та перспективи розвитку світової валютної системи в умовах 

глобальної економічної кризи 

30. Інтелектуалізація сучасної світової економіки  

 

7. Методи контролю 

Засвоєння тем розділів (поточний контроль) здійснюється на 

семінарських та практичних заняттях відповідно до контрольних цілей. 

Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки 

студентів до виконання конкретної роботи. 

Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає 

виставлення оцінок за всіма формами проведення занять: 

- контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних, 

семінарських і практичних занять; 



- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних 

завдань; 

- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу; 

- контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, ситуаційні та 

евристичні задачі; 

- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати 

їх. 

Підсумковий контроль засвоєння розділів здійснюється по їх 

завершенню на основі проведення контрольних робіт за відповідним 

розділом або темами. Завданням контролю є оцінювання знань, умінь та 

практичних навичок студентів, набутих під час вивчення певного блоку тем. 

Семестровий підсумковий контроль проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового заліку та іспиту в терміни, 

встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, 

визначеному даною програмою дисципліни. 

Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів: 

- усні відповіді на семінарських заняттях; 

- письмового експрес-контролю; 

- колоквіум; 

- тестові завдання; 

- виконання творчих завдань; 

- розв’язування ситуаційних задач; 

- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих розділів. 

 

 



8. Схема нарахування балів 

КР - Контрольна робота, яка виконується під час СРС 

 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для чотирирівневої шкали оцінювання для дворівневої шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно  

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

 

 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума 

    

Тема 2 

 
Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 Тема 11 Тема 12 КР Поточний 

тестовий  

контроль  

60 40 100 3 3 3 3 3 3 3 3 10 26 



9. Рекомендоване методичне забезпечення 

Основна література 

1. Абрамов Ст. Л. Світова економіка - М.: ІТК «Дашков ік°», 2008. 

2. Алисов Н.В. География мирового хозяйства / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев - 

М., 2000. – 668 с. 

3. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира (общий 

обзор): учебник / Н.В.Алисов, Б.С.Хорев. - М., 2001. – 704 с. 

4. Балабанов И.Т. и др. Внешнеэкономические связи. Учебное пособие для 

вузов. М., 1998, 2000г. 

5. Бабурін С.Н., Муетян М.А., Урсул А.Д. Глобалізація в перспективі 

стійкого розвитку. - М.: Магістр, Інфра-М, 2011. 

6. Бугас В. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Бугас, 

О.І. Пальчук, Н.В. Бугас. – К. : КНУТД, 2014. – 104 с. 

7. Воронин В.П. Мировое хозяйство и экономика стран мира: учеб. пособие 

/ Воронин В.П., Кандакова Г.В., Подмолодина И.М. - М.: Финасы и 

статистика, 2007. – 236 с. 

8. Голиков А.П., Грицак Ю.П., Казакова Н.А., Сидоров В.И. География 

мирового хозяйства: Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 

2008. – 192 с. 

9. Гурова И.П. Мировая экономика:  учебник для вузов: / Гурова И.П. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2008. - 393 с. 

10. Дахно І.І. Світова економіка : навчальний посiбник для вузiв: / Дахно I.I. 

- 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової лiтератури, 2008. - 277 с. 

11. Киреев А. Международная экономика: учебное пособие для вузов. М.: 

МО., 1999 – 420 с. 

12. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для ВУЗов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2004. - 735 с. 

13. Ломакин В.К. Світова економіка. - М: Юнити-Дана, 2012. 

14. Липец Ю.Г. и др. География мирового хозяйства: учеб. пособие. - М., 

1999. - 400с. 



15. Міжнародні економічні відносини : підручник / за ред. А.П. Голікова, 

О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – 464 с. 

16. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. Булатова А.С. – М.: 

Экономист, 2005. – 734 с. 

17. Новокшонова Л.В., Трифонов Ю.В. Мировое хозяйство. Уч. пособие.- 

М.: Юристъ, 2000 – 282 с. 

18. Подлепіна П.О. Методичні рекомендації до виконання контрольних 

робіт з дисципліни «Географія світового господарства». – Харків: ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2009. – 23 с. 

19. Світова економіка / Під ред. В.П. Ніколаєвої. - М: Юнити-Дана, 2012. 

20. Світова економіка / Під ред. Б.М. Смитиенко. - М: Юрайт, 2012. 

21. Світова економіка та міжнародні економічні відносини / Під ред. A.C. 

Булатова і H.H. Ливенцева. - М.: Магістр, Інфра-М, 2012. 

22. Світова економіка: пiдручник для вузiв: / Коллект. автор.: Фiлiпенко 

А.С., Будкiн В.С., Рогач О.I., Заблоцька, Р.О. - К.: Либiдь, 2007. - 638 с. 

23. Сергеев П.В. Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения на современном этапе. Учебное пособие - М: Новый юрист, 1998. 

24. Сергеев П.В. Мировая экономика: Учебное пособие по курсам "Мировая 

экономика" "Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения на современном этапе". - М.: Юриспруденция, 1999.- 160 с. 

25. Україна i світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть: 

Навч.посiбник для вузiв: / Коллект. автор.: Фiлiпенко А.С., Будкiн В.С., 

Гальчинський А.С., Геєць В.М., Ющенко В.А. - К.: Либiдь, 2002 . - 470 с. 

 

Допоміжна література 

1. Апокип А.Ю. Світова економіка в довгостроковій перспективі: цілі та 

завдання суб’єктів // Питання економіки. - 2012. -№ 6. 

2. Балаева А. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития /      

А. Балаева, П. Предводителева // Мировая экономика и междунар. 

отношения. - 2007. - № 3. - С. 23-28. 



3. Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и 

междунар. отношения. - 2001. - № 9. - С. 90-114. 

4. Бородоевский А. Тенденции социально-экономического развития в 

разных регионах мира // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2007. 

- № 4. - С. 18-28. 

5. Зевин Л. Проблемы регулирования глобальных экономических 

процессов // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2002. - № 7. - 

С.38-45. 

6. Знаемова О.В. Макроэкономические критерии деления стран на 

развитые и развивающиеся / О.В.Знаемова, П.А.Степанов // Вестн. Омского 

ун-та. - 2002. - Вып.3. - С. 107-110. 

7. Иванов Н. Глобализация и проблемы оптимальной стратегии развития // 

Мировая экономика и междунар. отношения. - 2000. - № 3. - С. 12-18. 

8. Илларионов А. Основные тенденции развития мировой экономики во 

второй половине ХХ века // Вопросы экономики. - 1997. - № 10. - С. 117-140. 

9. Кліпів В.Т. Світова економіка: прогноз до 2050 року // Питання 

економіки. - 2008. - № 5. 

10. Мировая экономика в ХХ веке: потрясающие достижения и серьезные 

проблемы // Мировая экономика и междунар. отношения. - 2001. - № 1. - С. 3-

15. 

11. Мировая экономика и международный бизнес: учебник / Под ред. 

Полякова В.В., Щенина Р.К. - Изд. 3-е, стер. - М.: КноРус, 2006. – 650 с. 

12. Мировая экономика: механизмы и факторы роста / Дайнеко А.Е. и др. - 

М.: Изд-во деловой и учеб. лит., 2004. – 320 с. 

13. Мировая экономика: прогноз до 2020 года / под ред. Дынкина А.А., 

Королева И.С., Мачавариани Г.И. - М.: Магистр, 2007. – 429 с. 

14. Мировое развитие // Год планеты, 2005: Политика, экономика, бизнес, 

банки, образование. - М.: Экономика, 2005. - С. 5-59. 

 

 



10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, 

інше методичне забезпечення 

1. www.worldbank.org – офіційний сайт Світового Банку 

2. www.mfa.gov.ua – офіційний сайт Міністерства закордонних справ 

України 

3. www.wto.org - офіційний сайт Світової організації торгівлі 

4. www.un.org – офіційний сайт Організації об’єднаних націй (ООН) 

5. http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm – офіційний сайт 

Представництва Європейської Комісії в Україні. 

6. www.ukraine-eu.mfa.gov.ua — сайт співпраці України та ЄС 

7. http://www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету 

статистики України 

8. http://www.me.gov.ua – офіційний сайт Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України 

9. http://www.nbuv.gov.ua/ – офіційний сайт Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського 

10. https://ru.coursera.org/learn/international-business 

11. https://ru.coursera.org/learn/international-business-2 

12. https://ru.coursera.org/learn/negocios-internacionales 

13. https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance 

14. https://www.khanacademy.org/partner-content/crash-course1/crash-course-
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