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1. Опис дисципліни
Характеристика дисципліни
Найменування показників

Кількість кредитів - 6
Загальна кількість годин –
180

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Обов`язкова дисципліна спеціальності 292
«Міжнародні економічні відносини»
Семестр
1-й

1-й
Лекції

36 год.

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 6

10 год.
Практичні, семінарські
36 год.
8 год.
Лабораторні
Самостійна робота
108 год.
162 год.
Вид контролю:
екзамен

2. Ціль та завдання дисципліни
Мета - формування професійних компетентностей щодо визначення
особливостей міжнародних стратегій економічного розвитку та практичних
навичок з формування стратегії розвитку національної економіки.
Завдання: ознайомлення з категоріальним апаратом, надання знань щодо
особливостей міжнародних стратегій економічного розвитку; формування
навичок розробки національної стратегії розвитку; визначення факторів, які
впливають на механізми та методи реалізації стратегії розвитку; оцінки
ефективності стратегії розвитку та організації діяльності щодо її реалізації.

3. Структура дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма
усього
у тому числі

1

2

заочна форма
усього
у тому числі

л

п

лаб.

сам.
робота

3

4

5

6

7

л

п

лаб. сам.
робота

8

9

10

Змістовий модуль 1. Стратегії розвитку: поняття, види та особливості формування
Тема 1. Поняття, види
стратегій розвитку та
32
6
6
20
33
2 1
середовище їх формування
Тема 2. Глобалізація і
28
4
4
20
28
2 1
стратегії розвитку
Тема 3. Цивілізаційні
виміри економічного роз42
10 12
20
41
2 4
витку
Разом за змістовим
102
20 22
60
102
6 6
модулем 1
Змістовий модуль 2. Національні стратегії розвитку та міжнародна регуляторнокоординаційна політика
Тема 1. Національні стратегії
розвитку та макроекономічні
політики
Тема 2. Міжнародна координація глобальних та національних економічних процесів

11
30
25
35
90

30

6

6

18

30

2

1

-

27

48

10

8

30

48

2

1

-

45

Разом за змістовим
модулем 2

78

16

14

48

78

4

2

-

72

Усього годин

180

36

36

108

180

10

8

-

162

-

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5

Вид та тема семінарського заняття
Семінар - дискусія
«Соціально-економічні диспропорції та розвиток»
Семінар - дискусія
«Зовнішнє середовище та розвиток»
Семінар – дискусія
«Країни-лідери, ТНК, глобальні міста як чинники розвитку»
Семінар - дискусія
«Глобалізація: основні прояви та діалектична двоякість»
Семінар - дискусія
«Оцінка участі держав та національних економік в глобалізаційних
процесах»

Кількість
годин
2
2
2
2
2

6

7

8

9

10

11
12
13

14
15

16
17

18

Семінар - дискусія
«Цивілізація: поняття, класифікації, структуроформуючі елементи,
інститути»
Семінар - дискусія
«Індійська цивілізація: домінуюча ідеологія та економічний
розвиток»
Семінар - дискусія
«Китайська цивілізація: домінуюча ідеологія та економічний
розвиток»
Семінар - дискусія
«Мусульманська (ісламська) цивілізація: домінуюча ідеологія та
економічний розвиток»
Семінар - дискусія
«Японська, латиноамериканська, архаічна цивілізації: домінуюча
ідеологія та економічний розвиток»
Семінар - дискусія
«Західна цивілізація: домінуюча ідеологія та економічний розвиток»
Семінар - дискусія
«Варіативність сучасних макроекономічних політик»
Семінар - дискусія
«Міжнародні стратегії розвитку та макроекономічні політики
держав-лідерів світової економіки»
Семінар - дискусія
«Національна стратегія розвитку України»
Семінар - дискусія
«Еволюція характеру та спонукальних сил світового економічного
процесу»
Семінар - дискусія
«Міжнародні інститути координації макроекономічної политики»
Семінар - дискусія
«Механізми міжнародної координації економічних політик країн
світу»
Семінар - дискусія
«Міжнародні інтеграційні стратегії»

2

2

2

2

2

2
2
2

2

2

2
2

2

5. Індивідуальні завдання
1. Підготовка оглядів періодичної літератури і наукових монографій.
2. Підготовка рефератів (доповідей) та наукових статей.
3. Аналіз доповідей міжнародних організацій.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Вид та тема
самостійсемінарських занять
ної
роботи

Зміст самостійної роботи

Засоби
діагностики

Змістовий модуль 1. Стратегії розвитку: поняття, види та особливості формування
Семінар-дискусія
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Усне та письмове
Поняття,
види
літератури для обговорення теоретичних питань
опитування,
стратегій розвитку та
2. Самотестування
письмове
середовище
їх
3. Підготовка доповіді
індивідуальне
формування
тестування,
8
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді
Семінар-дискусія
Зовнішнє середовище
та розвиток

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Самотестування
3. Підготовка доповіді

Усне та письмове
опитування,
письмове
індивідуальне
тестування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до обговорення кейсу
3. Підготовка доповіді

Усне опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до обговорення кейсу
3. Підготовка доповіді

Усне та письмове
опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до обговорення кейсу
3. Підготовка до письмового опитування
4. Підготовка доповіді

Усне та письмове
опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Самотестування
3. Підготовка до обговорення кейсу
4. Підготовка до письмового опитування

Усне та письмове
опитування,
спостереження за
участю в дискусії

8

Семінар-дискусія
Країни-лідери,
ТНК,
глобальні міста як
чинники розвитку
Семінар-дискусія
Глобалізація: основні
прояви та діалектична
двоякість

Семінар-дискусія
Оцінка участі держав
та
національних
економік
в
глобалізаційних
процесах
Семінар-дискусія
Цивілізація: поняття,
класифікації,
структуроформуючі
елементи, інститути
Семінар-дискусія
Індійська цивілізація:
домінуюча ідеологія та
економічний розвиток
Семінар-дискусія
Китайська цивілізація:
домінуюча ідеологія та
економічний розвиток
Семінар-дискусія
Мусульманська

6

10

10

6

2

2

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Усне опитування,
літератури для обговорення теоретичних питань
спостереження за
2. Підготовка доповіді
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до обговорення кейсу
3. Підготовка доповіді

Усне опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Усне опитування,
літератури для обговорення теоретичних питань
спостереження за

(ісламська) цивілізація:
домінуюча ідеологія та
економічний розвиток

2. Підготовка доповіді

участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

Семінар-дискусія
Японська,
латиноамериканська,
архаічна
цивілізації:
домінуюча ідеологія та
економічний розвиток

2

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до письмового опитування
3. Підготовка доповіді

Усне та письмове
опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Самотестування
3. Підготовка до обговорення кейсу
4. Підготовка доповіді

Усне опитування,
письмове
індивідуальне
тестування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

Семінар-дискусія
Західна
цивілізація:
домінуюча ідеологія та
економічний розвиток

Разом змістовий
60
модуль 1
Змістовий модуль 2. Національні стратегії розвитку та міжнародна регуляторно-координаційна політика
Семінар-дискусія
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Усне та письмове
Вариативность
літератури для обговорення теоретичних питань
опитування,
сучасних
2. Підготовка до письмового опитування
спостереження за
макроекономічних
6
3. Підготовка доповіді
участю в дискусії,
політик
оцінювання
доповіді
Семінар-дискусія
Міжнародні стратегії
розвитку
та
макроекономічні
політики
державлідерів
світової
економіки
Семінар-дискусія
Національна стратегія
розвитку України

Семінар-дискусія
Еволюція характеру та
спонукальних
сил
світового
економічного процесу

6

6

8

Семінар-дискусія
Міжнародні інститути
координації
макроекономічної
политики

8

Семінар-дискусія

8

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до письмового опитування
3. Підготовка доповіді

Усне та письмове
опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Усне опитування,
літератури для обговорення теоретичних питань
спостереження за
2. Підготовка доповіді
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до письмового опитування
3. Підготовка доповіді

Усне та письмове
опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Самотестування
3. Підготовка доповіді

Усне опитування,
письмове
індивідуальне
тестування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Усне опитування,

Механізми
міжнародної
координації
економічних політик
країн світу

літератури для обговорення теоретичних питань
2. Самотестування
3. Підготовка до обговорення дискусійних питань
4. Підготовка доповіді

письмове
індивідуальне
тестування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

Семінар-дискусія
Міжнародні
інтеграційні стратегії

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення теоретичних питань
2. Підготовка до обговорення кейсу
3. Підготовка доповіді

Усне опитування,
спостереження за
участю в дискусії,
оцінювання
доповіді

Разом змістовий
модуль 2
Разом

6

48
108

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1

2

Загальні
3 4
5

1. знання і розуміння
теорій
розвитку та економічного зростання

+

2. знання і розуміння механізмів
діяльності міжнародних організацій
щодо формування міжнародних
стратегій економічного розвитку та
участі в цих процесах України

+

3. знання і розуміння змісту та
логіки
формування
стратегій
розвитку,
методів
управління
міжнародною діяльністю держави
в умовах глобалізації
4. уміння визначати фактори
зовнішнього
середовища,
які
впливають на формування стратегії
розвитку національної економіки;
аналізувати сучасну міжнародну
регуляційно-координаційну
політику
та
інтерпретувати
результати; визначати пріоритетні
напрями розвитку держави в умовах
глобалізації; виявляти і враховувати
при формуванні стратегії розвитку
глобальні
тенденції,
діяльність
міжнародних організацій
5. володіння методами прийняття і
реалізації стратегічних і тактичних
рішень щодо реалізації стратегії
економічного розвитку держави

Компетентності
Предметно-спеціальні
6
7
1
2
3
4
5

+

+

+

+

+

+

+

6. уміння реалізовувати загальні і
специфічні
функції
управління
підрозділами, які пов’язані з
реалізацією стратегії економічного
розвитку держави
7. володіння методами оцінки
ефективності стратегії розвитку
8.
здатність
обґрунтовувати
доцільність
та
необхідність
формування стратегії економічного
розвитку держави
9. здатність встановлювати параметри
оцінки
ефективності
стратегії
економічного розвитку

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованності компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю
- екзамену (50 балів);
Оцінювання студентів протягом семестру

№ семінарського
заняття

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8

Вид роботи/бали
Тестові
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
завдання,
теоретичних
дуальне
письмові
задачі
питань теми
завдання
опитування
Змістовий модуль 1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПМК

Сума
балів

2
2
3
2
3
3
1
2

Тема 9
Тема 10
Тема 11

1
1

Разом змістовий
модуль1
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

6
1
1
1
1
1

Разом змістовий
модуль 2
Разом

1
7

1
1
1
11

6

1
2
3
6

6

30

6

2
2
1
2
2
3
2
6

Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5

2

7

6

20

11

9

18

12

50

Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми “TestXPro”
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на
основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в
один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини.
Шкала оцінювання практичної частини
Сума балів
10

7

Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки
і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення
відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні

неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення
недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в
розрахунках чи оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

4

0-3

Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «MyTest»
Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів:
0-40 балів - теоретична частина (тестування);
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).
Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.
Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на основі
підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове завдання
оцінюється в один бал.
Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом
підбиття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.
Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної
частини.
Сума балів
10

7

4

0-3

Шкала оцінювання практичної частини
Критерії оцінювання
Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки
і пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення
відповідає вимогам
Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні
неточності в розрахунках або оформленні, прийняті рішення
недостатньо аргументовані
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені
або не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в
розрахунках чи оформленні
Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в
розрахунках чи оформленні, прийняте рішення не аргументовано

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
59-30
0-29

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Навчальний посібник.
2. Електронний конспект лекцій.
3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
4. Індивідуальні завдання.
5. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Базова
1. Міжнародні стратеги економічного розвитку : навч. посіб. - 2-е вид., оновл. і
доп. /Чернега О. Б., Семенов А. А., Білозубенко В. С. –Львів : Магнолія 2006,
2009.
2. Международные стратегии экономического развития: учеб. пособие / авт.
кол.; под ред. Ю.В.Макогона.- К.: Знання, 2007.
3. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл./ За ред. Ю.Г.Козака, Ю.І Єханурова, В.В. Ковалевського.- К.: Центр навч. лри, 2005.
Додаткова
4. Анилионис Г.П. Глобальный мир: единый и разделенный. Эволюция теорий
глобализации. / Анилионис Г.П., Зотова Н.А. – М.: Междунар. Отношения, 2005.
5. Богетич Ж., Шмитс К., Улатов С., Титов С., Емельянова Ольга, Эрнандес
Марко Влияние мирового финансового Кризиса на экономику России // Развитие
рынка, 2009. - № 1 (71). – С. 22-26.

6. Бураковський, І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України. /
Бураковський І. В., Плотніков О. В. — Х. : Фоліо, 2009.
7. Гайдар Е. Современный экономический рост и стратегические перспективы
социально-экономического развития
России.-М.: Институт экономики
переходного периода, 2003.
8. Гальчинський, А. С. Криза і цикли світового розвитку / Гальчинський А. С. К. : АДЕФ-Україна, 2009.
9. Геєць, В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та
розвитку : навч. посіб. / Валерій Михайлович Геєць ; НАН України / Ін-т екон. та
прогнозув.- К. : НАН України, 2009.
10. Голіков, А. П. Економіко-математичнє моделювання світогосподарських
процесів : навч. посіб. — 3-є вид., перероб. і доп. / Голіков А. П. - К. : Знання,
2009.
11. Головнин М. Ю., Ушкалова Д. И., Якушева А. Е. Влияние внешних шоков на
экономики стран СНГ в период кризиса 2007–2009 гг. (глобальный и
региональный аспекты) // Евразийская экономическая интеграция, №1 (6), 2010. –
С. 4-25.
12. Мазурок, П. П. Глобальна економіка : навч. посіб. / Мазурок П. П., Одягайло
Б, М., Кулішов В. В., Сазочец О. М. - Львів : Магнолія 2006, 2009.
13.Мартин Г.П., Шуманн Х. Западня глобализации.-М.:М-ИНФРА, 2003.
14.Макконннелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. –
М.: Республика, 1992.
15. Мешко, Н. П. Інноваційний розвиток країн світової економіки в умовах
глобалізації: монографія / Н. П. Мешко. — Донецьк : Юго-Восток, 2008.
16.Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика. 1989.
17.Барр Р. Политическая экономия. В 2–х т. – М.: Международные отношения,
1995.
18.Государство и экономика развитых капиталистических стран в 80 – х годах
(И.М. Осадчая, К.Б. Козлова, В.Б. Студенцов и др.) – М.: Наука. 1989.
19.Дьяченко А.В. Основные теории трансформационной экономики: Учебное
пособие. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2001.
20.Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін. Навчальний посібник. – К.:
Заповіт. 1996.
21.Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения,
1993.
22.Азроянц Е.Г. Глобализация: катастрофа, или путь к развитию. – М.: Междунар.
Отношения, 2001.
23.Шніцер М. Порівняння економічних систем. – К.: Основи, 1997.
24. Шныпко, А. Х. Экономические войны: истоки, формы, цели, проблемы,
перспективы / Шныпко А. Х. - К. : Генеза, 2007.
25.Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.
26.Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело ЛТД, 1994.
27.Основы рыночного хозяйства: понятия и концепции: Пер. С нем. / Под. ред.. А.
Мюллера и Х. Крюссельберга. – Марбург: Ун-т Филиппса, 1993.
28.Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М.: Academia, 1999.

29.Иноземцев В. Расколотая цивилизация: Науч. изд. – М.: Academia, 1999.
30.Западноевропейские страны: особенности социально-экономических моделей /
Под. Ред.. В. П. Гутника – М.: Наука, 2002.
31.Эдвинсон М., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. Определение стоимости
компании. Новая постиндустриальная волна на Западе: Антологія. – Под ред. В.
Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999.
32.Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: Пер. с
анг. – М.: ГУ ВШЭ, 2000.
33.Капица Л.М. Индикаторы мирового развития/ Л. М. Капица. – 2-е изд. – М.:
МГИМО(У) МИД России, 2008.
34.Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы
экономики, № 1, 2009. – С. 9-27.
35.Кривяков С.В. Теоретический анализ экономических систем. – Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2007.
36.Мазурок, П. П. Глобальна економіка : навч. посіб. / Мазурок П. П., Одягайло Б,
М., Кулішов В. В., Сазочец О. М. - Львів : Магнолія 2006, 2009.
37.Мегатренды мирового развития. – Отв. Ред. М. В. Ильин, В. Л. Иноземцев;
Центр исследования постиндустриального общества, - М.: ЗАО Издательство
«Экономи-ка», 2001.
38.Мельник, А. Ф. Державне управління: підручник / А. Ф. Мельник— К. : Знання, 2009.
39.Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, или История будущего. Новая
постиндустриальная волна на Западе: Антология: Под ред. В. Л. Иноземцева. –
М.: Academia, 1999.
40.Сухарев М.В. Эволюционное управление социально-экономическими
системами / М. В. Сухарев. – Петрозаводск: КарНЦ РАН. – 2008.
41.Гіч Ч. Міжнародний бізнес. Конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.
А. Олійник, Р. Ткачук. – К.: Основи, 2001.
42.Гальчинський, А. С. Криза і цикли світового розвитку / Гальчинський А. С. - К.
: АДЕФ-Україна, 2009.
43.Гальчінський А., Льовочкін С. Становлення інвестиційної моделі економічного
зростання України // Економіка України. – 2004. - № 6. – С. 4-11.
44.Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред.
В.М. Гейця. – К.: Ін-т економічного прогнозування: Фенікс, 2003.
45.Європейський вибір: концептуальні засади стратегії економічного та
соціального розвитку країни на 2002 – 2011 рр. // Урядовий кур'єр. – 2002. – 4
червня. – С. 5-12.
46.Филипенко А.С. Экономическое развитие: цивилизационый подход. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2002.
47.Гарелли С. О двух типах экономики. – В кн. Менеджмент / Пер. с англ. – М.:
ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999.
48.Маргарет Тетчер. Искусство управления государством. Стратегии для
меняющегося мира. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003.
49.Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. Пер с англ. – М.: Мысль,
2003.

50.Максимо В. Энг, Френсис А. Лис, Лоуренс Дж. Мауер Мировые финансы. Пер.
с англ., - М.: ООО Издательско-консалтинговая компанія «ДеКА», 1998.
51.Мишель Пебро. Международные экономические, валютные и финансовые
отношения. Пер. с франц. – М.: Прогресс, Универс, 1994.
52.Офіційний сайт Великої 20 (Групи 20-ти) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.g20.org/about_what_is_g20.aspx.
53.Офіційний сайт Всесвітньої торговельної організації [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.wto.org/.
54.Офіційний сайт Глобальної енергетичної групи ВР (Statistical Review of World
Energy
2010)
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.bp.com/productlanding. do?categoryId=6929&contentId=7044622.
55.Офіційний сайт ООН (Цілі розвитку тисячоліття) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml
56.Офіційний сайт Паризького клубу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.clubdeparis.org.
57.Офіційний сайт Форбс [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.forbes.ru/
58.Офіційний сайт Fortune [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/.
59.Офіційний сайт ЮНКТАД (Investment and Enterprise Division) [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2 983&lang=1
60.Офіційний сайт the City of London Corporation (Global Financial Centres Index
(GFCI))
http://www.cityoflondon.gov.uk/corporation/LGNL_Services/Business/Business_
support_and_advice/Economic_information_and_analysis/GFCI.htm.
61.Офіційний сайт інституту KOF (The KOF Index of Globalization) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://globalization.kof.ethz.ch/.
62.Офіційний сайт проекту FinancialCentre Futures (TheGlobal FinancialCentres
Index8) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zyen.com/GFCI/GFCI
%208.pdf.
63.Офіційний сайт ASEAN [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.aseansec.org/64.htm.
64.Офіційний сайт MERCOSUR [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mercosur.int/
65.Офіційний сайт NAFTA [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.nafta-sec-alena.org/.
66.Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.imf.org/external/russian/index.htm.
67.Офіційний сайт СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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