
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Донецький національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського 
 

 
                                                          
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні кафедри міжнародної еконо-
міки та туризму 
Протокол №___від  «_________» 2016  р. 
Зав. кафедри 
                                                                
______________________О.Б. Чернега  
 

 
 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  

 
«ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» 

 
Галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»_________________________________ 

(шифр і назва ) 

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»______________________________________ 
(шифр і назва ) 

           спеціалізація______________________-_____________________________________ 
(назва спеціалізації) 

           навчально-науковий інститут економіки та підприємництва____________________ 
   (назва) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 – 2017 навчальний рік 



 
 
 
Розробник: Самосьонок Л.М. доцент кафедри міжнародної економіки та туриз-

му, к.е.н., доц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Самосьонок Л.М.., 2016 рік 
©  Донецький національний 
університет економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського, 2016 рік 



                
1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показників  
Характеристика  дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 5 
Вибіркова для напряму підготовки  

6.140103 «Туризм» 

Загальна кількість годин –  
150 

Семестр 
3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для ден-
ної форми навчання: 
аудиторних – 5 
самостійної роботи студе-
нта –6,5 

26 год. 8 год. 
Практичні/ семінарські заняття  

39 год. 6 год. 
Лабораторні 

- - 
Самостійна робота 

85 год. 136 год. 

Вид контролю: 
Залік   

 
 

2. Мета та завдання дисципліни 
Мета  - формування системи знань з  теоретичних питань розвитку світово-

го господарства у взаємозв’язку з реалізацією макроекономічної політики окре-
мих країн світу. 

Завдання - вивчення структури національних економік країн світу; визна-
чення особливостей та детермінант економічного розвитку розвинених країн, 
країн, що розвиваються, країн з транзитивною економікою;  аналіз проблем реа-
лізації макроекономічної політики окремої держави та її впливу на світові еко-
номічні процеси; визначення особливостей функціонування сільськогосподар-
ського, промислового сектору та сектору послуг країнах світу; формування на-
вичок критичного аналізу економічного стану країн світу; ознайомлення з про-
грамами реформування економіки країн. 



3. Структура  дисципліни 
 

Назви змістових моду-
лів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п/с лаб. сам. 

робота 
 

л п/с лаб. сам. 
робота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1: Складові розвитку національних господарств у системі світових 

економічних відносин 
Тема 1. Світове госпо-
дарство: історія, етапи 
розвитку 

15 2 4 - 9 16 0,5 0,5 - 15 

Тема 2. Соціально-
економічний рівень 
розвитку країни 

15 2 4 - 9 16 0,5 0,5 - 15 

Тема 3. Система націо-
нальних рахунків  

19 4 6 - 9 16,5 1 0,5 - 15 

Разом за змістовим 
модулем 1 

49 8 14 - 27 48,5 2 1,5 - 45 

Змістовий модуль 2: Характеристика економік розвинених держав 
Тема 4. Економіка 
США та Канади 

16 2 4 - 10 16,5 1 0,5 - 15 

Тема 5. Економіка кра-
їн Європи 

18 4 4 - 10 16,5 1 0,5 - 15 

Тема 6. Економіка 
Японії 

16 2 4 - 10 16,5 1 0,5 - 15 

Разом за змістовим 
модулем 2 

50 8 12 - 30 49,5 3 1,5 - 45 

Змістовий модуль 3: Характеристика динамічного розвитку економік окремих держав 
світу 

Тема 7. Економіка кра-
їн, що розвиваються 

14 2 4 - 8 8 1 1 - 7 

Тема 8. Особливості 
економічного розвитку 
нових індустріальних 
країн 

9 2 2 - 5 7 0,5 0,5 - 6 

Тема 9. Економіка кра-
їн Центральної Азії 

9 2 2  5 7 0,5 0,5 - 6 

Тема 10. Економіка 
країн Близького та Се-
реднього Сходу  

9 2 2  5 7 0,5 0,5 - 6 

Тема 11. Економіка 
Китаю та Індії 

10 2 3  5 7 0,5 0,5 - 6 

Разом за змістовим 
модулем 3 

51 10 13 - 28 43 3 3 - 37 

Усього годин  150 26 39 - 85 150 8 6 - 136 

 
 
 
 



4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 
№ 
з/п 

Вид та тема заняття Кількість 
годин 

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Національні економіки у світовому господарстві  

4 

2 Семінар – розгорнута бесіда 
Рівні економічного розвитку країн 

4 

3 Семінар з виконанням розрахункових задач 
СНР і економічний аналіз 

6 

4 Семінар – розгорнута бесіда 
Розвинені країни Північної Америки 

4 

5 Семінар запитань і відповідей 
Економічна характеристика країн Європи 

4 

6 Семінар – розгорнута бесіда 
Особливості розвитку японської економіки 

4 

7 Семінар – розгорнута бесіда 
Економічний потенціал країн, що розвиваються 

4 

8 Семінар – розгорнута бесіда 
Місце нових індустріальних країн в сучасній світовій економіці 

2 

9 Семінар – розгорнута бесіда 
Характеристика економіки країн Центральної Азії 

2 

10 Семінар запитань і відповідей 
Особливості економіки країн Близького та Середнього Сходу 

2 

11 Семінар – дискусія 
Нові лідери світової економіки 

3 

 
5. Індивідуальні завдання 

 
1. Підготовка оглядів періодичної літератури, наукових монографій. 
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою 
3. Добір і обробка статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок. 
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-

ських та міжнародних семінарах та конференціях.  
 

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи 
 

Вид та тема за-
нять  

Кількість 
годин  са-
мостійної 

роботи 

Зміст самостійної роботи 
Засоби 

діагностики 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1: Складові розвитку національних господарств у системі світових економічних від-

носин 
Тема 1. Світове 
господарство: істо-
рія, етапи розвитку 

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: чинники, що впли-
вають  на особливості територіальної структури госпо-
дарства країни. основні напрямки економічної політики 
держави. суб'єктів економічної діяльності країни. на-
прямки прояву етнокультурних особливостей у сфері 
економіки. основні риси глобалізації. 
Джерела [1, 2, 5, 6, 7, 18-21]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування, 
фронтальне 
та індивідуа-
льне опиту-
вання, за-

слуховуван-
ня та обго-
ворювання 
доповідей. 

Тема 2. Соціально- 9 1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера- Тестування,  



економічний рівень 
розвитку країни 

тури для обговорення  питань: основні показники визнача-
ють належність країни до групи розвинутих; історико-
економічні умови, що впливали на формування групи роз-
винутих країн.  взаємозв’язок впливу економічного розвитку 
та стану соціальної сфери розвинутих країн; моделі соціаль-
но-економічного розвитку в розвинутих країн; особливості 
економічної структури розвинутих країн.  
Джерела [1, 2, 5, 6, 7, 18- 24]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту. 

фронтальне 
та індивіду-

аль 
не опиту-

вання, 
понятійний 

диктант. 

Тема 3. Система 
національних раху-
нків  

9 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: основні принципи вартісної 
оцінки товарів та послуг в СНР; сутність оцінки агрегатів 
національних рахунків; сутність поточних трансфертів.; 
зв'язок між ресурсами та використанням в СНР операцій з 
капіталом;  інституційні сектори економіки. 
Джерело [11, 12, 25]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до тестування 

Тестування. 
 

Разом змістовий 
модуль 1 

27 
  

Змістовий модуль 2: Характеристика економік розвинених держав 
Тема 4. Економіка 
США та Канади 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: історико-економічні фактори, 
що вплинули на розвиток американської економіки; роль 
природно-кліматичних факторів у економіці США; особли-
вості галузевої структури американської економіки; факто-
ри, що впливають на економічний розвиток Канади; роль 
природно-ресурсного потенціалу в економічному розвитку. 
Джерело [1, 2, 3, 5, 7, 26, 27, 29, 32-34.]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 

дискусії, 
заслухову 
вання та 

обговорю-
вання пові-
домлень. 

Тема 5. Економіка 
країн Європи 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: фактори, що сприяють 
розвиткові німецької економіки; чинники, що впливають 
на формування структури промисловості Німеччини; 
особливості соціальних відносин в Німеччині; місце 
Великої Британії в світовій економіці за основними 
показниками; сучасні пріоритети зовнішньоекономічної 
політики уряду Великої Британії; особливості внутріш-
ньої економічної політики в сучасній Італії; етапи реалі-
зації політики реформування країн Центральної та Схід-
ної Європи 
Джерело [1- 7, 22-24, 32-34]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 

дискусії, 
заслухову 
вання та 

обговорю-
вання пові-
домлень. 

Тема 6. Економіка 
Японії 

10 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: чинники, що сприяли зрос-
танню японської економіки; напрямки економічної ре-
форми в Японії 1945-1950 рр.;. сучасна структури япон-
ської економіки; основні напрямки й методи внутріш-
ньої економічної політики Японії.  
Джерело: [1- 7, 22-24, 32-34]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до тестування 

Тестування. 

Разом змістовий 
модуль 2 

30 
  

Змістовий модуль 3: Характеристика динамічного розвитку економік окремих держав світу 
Тема 7. Економіка 
країн, що розвива-
ються 

8 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: критерії визначення групи 
країн, що розвиваються; фактори, що впливають на еко-
номічний розвиток цього типу країн; роль, яку відігра-
ють іноземні інвестиції в країнах, що розвиваються; 
сучасні економічні проблеми, що постають перед краї-
нами, що розвиваються; регіональні особливості еконо-

Тестування.  
 



мічного розвитку країн, що розвиваються; чинники  
впливають на формування економічних  проблем най-
менш  розвинутих країн; особливості економічного роз-
витку країн Тропічної й Екваторіальної Африки. 
Джерело: [1; 3; 4; 6; 13]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до тестування 

Тема 8. Особливості 
економічного роз-
витку нових індуст-
ріальних країн 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: риси характеризують нові 
індустріальні країни;  місце НІК у світовій економіці; 
чинники, що впливають на розвиток економіки НІК; 
основні напрямки економічних реформ в НІК; динаміка 
економічного розвитку НІК; особливості економічного 
розвитку НІК Латинської Америки. 
Джерело: [1; 3; 4; 6; 13]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 

дискусії, 
заслухову 
вання та 

обговорю-
вання пові-
домлень. 

Тема 9. Економіка 
країн Центральної 
Азії 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: етапи, передумови та чин-
ники економічних реформ країн Центральної Азії; голо-
вні помилки економічних реформ країн Центральної 
Азії;. перспективи та потенціал розвитку країн регіону; 
головні напрямки зовнішньої та внутрішньої економіч-
ної політики країн регіону. спільні та протилежні риси 
економік країн Центральної Азії. 
Джерело: [1- 7, 22-24, 32-34]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 

дискусії, 
заслухову 
вання та 

обговорю-
вання пові-
домлень. 

Тема 10. Економіка 
країн Близького та 
Середнього Сходу  

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: історичні чинники сучасної 
структури економіки країн; особливість структури еко-
номіки країн ОПЕК; пріоритетні напрямки економічних 
та політичних реформ країн регіону; економічні про-
блеми розвитку країн регіону; роль зовнішньої торгівлі у 
розвитку держав. 
Джерело: [1- 7, 22-24, 32-34]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до презентації доповіді. 

Тестування,  
проведення 

дискусії, 
заслухову 
вання та 

обговорю-
вання пові-
домлень. 

Тема 11. Економіка 
Китаю та Індії 

5 

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літера-
тури для обговорення  питань: місце Китаю у світовій 
економіці; сутність політики "відкритості" економіки 
Китаю; риси сучасної моделі економічного розвитку 
Китаю; передумови економічного зростання Індії; висо-
котехнологічний сектор Індії; сучасні пріоритети еконо-
мічного розвитку Індії. 
Джерело: [1- 7, 22-24, 32-34]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до тестування 

Тестування. 

Разом за змістовим 
модулем 3 

28 
  

Разом 85   

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Результати навчання Компетентності  

Загальні Предметно-
спеціальні 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1. Розуміння сутності чинників та  етапів форму-
вання і розвитку світового господарства 

       +     

2. Знання критеріїв класифікації країн світу на ок-
ремі групи 

       +     

3. Знання системи національних рахунків країн         +     
4. Знання особливостей ділової етики в зарубіжних 
країнах 

  +          

5. Знання сучасних макроекономічних моделей роз-
витку країн світу 

       +     

6. Уміння аналізувати галузеву структуру економіки 
зарубіжних країн 

        +    

7. Уміння досліджувати проблеми і перспективи 
економічного розвитку країн світу 

        +    

8. Уміння визначати характер зовнішньоекономіч-
ної політики окремих держав світу, вплив глобаліза-
ції на економіку окремих країн 

        +    

9. Уміння визначати регіональні особливості еконо-
мічного розвитку країн світу 

        +    

10. Уміння робити висновки про роль геополітичних 
чинників розвитку економіки зарубіжних країн 

        +    

11. Уміння визначати чинники, що обумовлюють 
галузеву структуру економіки країн 

        +    

12. Уміння оцінити природно-рекреаційний потенці-
ал зарубіжних країн 

        +    

13. Уміння робити висновки про пріоритетні напря-
ми та перспективи регіональної інтеграції країн світу 

        +    

 
8. Форми навчання  

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, ре-
фератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури). 

 
9. Методи оцінювання 

Залік. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-
мованності компетентностей  студента  оцінюються на протязі семестру -100 ба-
лів. 

 
 
 



Оцінювання протягом семестру  
 

№ теми практич-
ного заняття 

Вид роботи/бали 

Тестові 
завдання 

Ситуаційні 
завдання, 
виконання 
завдань з 

самостійної 
роботи   

Обговорення 
теоретичних 
питань теми 

Індиві-
дуальне 
завдання 

ПМК 
Сума 
балів 

Змістовий модуль 1 
Тема 1 2 2 2   6 
Тема 2 2 2 2   6 
Тема 3 2 2 2   6 
Модульний конт-
роль 1 

    12 12 

Разом змістовий 
модуль 1  

6 6 6  12 30 

Змістовий модуль 2 
Тема 1 2 2 2   6 
Тема 2 2 2 2   6 
Тема 3 2 2 2   6 
Модульний конт-
роль 2 

    12 12 

Разом змістовий 
модуль 2 

6 6 6  12 30 

Змістовий модуль 3 
Тема 1  4 4   8 
Тема 2  4 4   8 
Тема 3  4 4   8 
Тема 4  4 4   8 
Тема 5  4 4   8 
Разом змістовий 
модуль 3 

 20 20   40 

Разом  100 
 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 
 

Оцінка 
100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 
80-89 B 

4, «добре» 
75-79 C 
70-74 D 

3, «задовільно» 
60-69 E 
59-30 FX 

2, «незадовільно» 
0-29 F 

 
 
 



11. Методичне забезпечення 
 

1. Електронний конспект лекцій. 
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни. 
3. Комплекти індивідуальних завдань. 
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 
1. Самосьонок Л.М. Економіка зарубіжних країн [ел.видання]: консп. лекцій 

для студ. напряму підготовки 6.030503«Міжнародна економіка» – Кривий 
Ріг: [ДонНУЕТ], 2016.  

2. Козак Ю.Г. Економіка зарубіжних країн: [Текст]: навч. посіб. для студ.  
вищ. навч. закл./ Видання 4-е, перероб. та доп. – Київ: «Центр учбової 
літератури», 2013. – 292 с. 

3. Старостіна, А. О. Економіка зарубіжних країн [ Текст ] : навч. посіб. / А. О. 
Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз . ─ К. : Знання, 2009 . ─ 454 с.  

4. Світова економіка [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки 
України для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Козак [та ін.] ; М-во освіти і 
науки України, за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, Н. С. Логвінової 
. ─ К. : Центр учб. л-ри, 2010 . ─ 328 с. 

5. Чернега О. Б. Міжнародна інтеграція [ Текст ] :  навчальний посібник / 2-ге 
видання, оновлене і перероблене | М-во освіти і науки України ; / 
О.Б.Чернега, Л.М.Самосьонок, В.С.Білозубенко . – Донецьк : ДонНУЕТ, 
2012. – 300 с. 

6. Довідник з європейської інтеграції [ Текст ]: / М-во освіти і науки України, 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. 
міжнар. економіки; під ред. О. Б. Чернеги . – Донецьк : [ДонНУЕТ] , 2013. 
– 381 с. 

7. Глобальна економіка : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. 
Кулішов, О. М. Сазонець ; Одягайло Б.М., ред. - Львів : Магнолія 2006, 
2016. - 206 с.  

8. Дахно І. І. Світова економіка [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / І. І. Дахно . - К.:Центр учбової літератури, 2008 . - 280с. 

9. Економіка зарубіжних країн [ Текст ]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. . - К.:Центр учбової літератури, 2008 . - 464 с. 

10. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна [ Текст ] : монографія / М. З. 
Згуровський [та ін.] . ─ К. : Академія, 2010 . ─ 328 с.  

11. Ивахин, А. Е. Китай: основы китайской философии и психологии при при-
нятии оперативных решений по вопросам внутренней и внешней политики 
КНР [ Текст ] : учеб. пособие / А. Е. Ивахин, П. Я. Прыгунов . ─ К. : Дакор, 
2011 . ─ 224 с.  

12. Национальные счета: практический вводный курс / Документ 
ST/ESA/STAT/SER.F/85. Нью Йорк: издание ООН, 2011. 

13. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка [ Текст ] : навч. посіб. / 
В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик /— 2.вид., доп. — К. : Атіка, 2006. — 368 
с.  



 
Допоміжна 

1. Бочан І. О. Глобальна економіка [Текст]  : підручник / І. О. Бочан, І. Р. 
Михасюк . — К.: Знання, 2007. —403 с 

2. Глобализация, рост и бедность. Построение всеобщей мировой экономики 
/ Пер. с англ. — М.: Весь Мир, 2004.- 216 с. 

3. Голиков, А.  П.  География мирового хазяйства [Текст]  : учеб. пособ. / Го-
ликов А. П., Грицак Ю. П., Казакова Н. А.,  Сидоров  В. И. ; Под ред. А. П. 
Голикова . - К. : Центр учебной литературы, 2012. - 192 с.  

4. Економічні проблеми XXI століття: міжнародний та український виміри  
[Текст] : монографія / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва . — К.: Знання, 
2007. — 595 с. 

5. Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / За ред. 
А.О. Задої . — К.: Знання, 2013. — 332 с.  

6.  Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / за ред. 
О.Б. Чернега; 2-ге вид., онов. і доп. М-во освіти і науки України – Львів 
«Магнолія 2006», 2009. – 346 с. 

7. Навчальний економічний словник-довідник (політекономія, мікроеко-
номіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, ме-
неджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, пла-
нування) [Текст] : Терміни, поняття, персоналії. Укладачі: B. C. Іфтемічук,  
В. А.  Григорєв, М. І. Манілич, Г.Д. Шутак / За наук. ред. Г.Л. Башнянина і 
B.C. Іфтемічука . – Львів : Магнолія 2006 , 2008. — 688 с. 

8. Пухтаєвич Г. О. Аналіз національної економіки [Текст]:  навч. посіб. / Г. О. 
Пухтаєвич . — К.: КНЕУ, 2005. — 254 с. 

 
 
Інформаційні ресурси 
 

1. Bank for International Settlements [Електронний ресурс] : official web-site. – 
Режим доступу: www.bis.org 

2. Black Sea Economic Cooperation[Електронний ресурс] : official web-site. – Режим 
доступу: http://www.bsec.gov.tr/ 

3. International Monetary Fund [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт / Режим 
доступу: www.imf.org 

4. International Trade Center [Електронний ресурс]: офіційний веб-сайт / Режим 
доступу: http://www.intracen.org/ 

5. International Financial Corporation  [Електронний ресурс] : official web-site. - 
Режим доступу:  www.ifc.org 

6. Organization for Economic Development and Cooperation [Електронний ресурс] : 
official web-site. – Режим доступу:  www.oecd.org 

7. United Nations [Електронний ресурс] : official web-site. – Режим доступу:   
http://www.un.org. 

8. United Nations Conference on Trade and Development [Електронний ресурс] : offi-
cial web-site. – Режим доступу:  http://www.unctad.org/ 

9. World Trade Organization [Електронний ресурс] : official web-site. – Режим 
доступу:   http://www.wto.org. 



10. World Intellectual Property Organization [Електронний ресурс] : official web-site. – 
Режим доступу:   http://www.wipo.int. 

11. World Bank [Електронний ресурс] : official web-site. – Режим доступу:  
www.worldbank.org 

12. World Economic Forum [Електронний ресурс] : official web-site. – Режим 
доступу:  http://www.weforum.org/ 

13. World Trade Organization [Електронний ресурс] : official web-site. – Режим 
доступу: http://www.wto.org/ 


