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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показ-
ників  

Галузь знань, спе-
ціальність, спеціа-
лізація, рівень ви-

щої освіти 

Характеристика навчальної дис-
ципліни  

форма навчання 
денна  заочна 

Загальна кількість 
кредитів  – 3 
годин - 90 
залікових модулів – 3 
змістових модулів – 3 
Індивідуальне науко-
во-дослідне завдання: 
Змоделювати нас-
лідки девальвації 
гривні у 2020 році на 
українських експор-
терів або імпортерів 
певного продукту (за  
вибором) 
 

Галузь знань 
29 міжнародні ві-

дносини 
 

Спеціальність 
292 Міжнародні 
економічні відно-

сини  
 

Спеціалізації: мі-
жнародні економі-
чні відносини 

 

Рівень вищої осві-
ти: 

Бакалавр 

Нормативна 

Рік підготовки: 
3-й 3-й 

Семестр 
5-й 5-й 

Лекції 
 20 год. 4 год 
Практичні, семінарські 
 20 год. 2 год 
Самостійна робота 

 50 год. 84 год 
У т.ч. ІНДЗ*:    

10 год. 
 

Форма підсумкового контролю: 
екзамен 

*-за наявності 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Головною метою дисципліни «Міжнародні економічні відносини» є ви-
вчення валютно-фінансових аспектів світової торгівлі, та навчити студентів моде-
лювати наслідки введення певних валютно-фінансових змін для торгових 
суб’єктів господарювання.  

Завданням дисципліни є ознайомлення студентів з методикою досліджен-
ня валютно-фінансових механізмів впливу на світову торгівлю, з сучасними мо-
делями валютно-фінансової політики держав та міжнародних організацій.  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступ-
них компетентностей: 

а)  загальних (ЗК): ЗК2 - Здатність до логічного, абстрактного, креативного, 
критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та 
перевірених фактів; ЗК3 - Уміння аналізувати та систематизувати інформацію з 
різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та сучасні технології; ЗК5 -  
Уміння самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження, 
продукувати ідеї, визначати наукові проблеми, готувати наукові доповіді, 
здійснювати публічну апробацію результатів наукових досліджень. 

б) фахових загальних (КФЗ): КФЗ1 - Вміння готувати публічні виступи з 
низки питань економічних відносин; КФЗ4 - Вміння застосовувати кумулятивні 
знання в умовах розвитку нової економіки, виявлення закономірностей та 
тенденцій розвитку економіки; КФЗ5 - Наявність системного уявлення про 
структуру і тенденції розвитку економіки; знання принципів прийняття і 
реалізації економічних рішень на мікро- та макрорівнях; уміння використовувати 
економічну інформацію у професійній, виробничій діяльності і повсякденному 
житті. 

в) спеціальних фахових (КФС): КФС1 - Здатність визначати економічні 
стратегії;  КФС2 - Вміння прогнозувати тенденції розвитку ринків з урахуванням 
кон’юнктурних змін;  КФС3-Вміння здійснювати пошук економічної інформації; 
уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку економічної 
діяльності підприємств та держав в цілому; КФС5 -  Здатність до моделювання 
ситуацій та поведінки суб’єктів економіки в умовах нестійкості кон’юнктури, 
розробляти та обирати перспективні напрями діяльності. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисцип-
ліни студент повинен  

знати: структуру та механізм функціонування світової валютної та міжнаро-
дної фінансової системи, фактори впливу валютно-фінансової політики на торгові 
відносини різних суб’єктів господарювання, наслідки запровадженні різних фі-
нансових інструментів державними та наддержавними органами на світову торгі-
влю. 

вміти: збирати та аналізувати статистичний матеріал та застосовувати теоре-
тичний матеріал для моделювання впливу валютно-фінансових змін на суб’єкти 
господарювання та загальний рівень торговельних відносин. 
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3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Елементи валютно-фінансового регулювання світо-

вої торгівлі.  
Тема 1. Елементи та структура світової валютно-фінансової системи 
1. Валютна система як економічна категорія.  
2. Фінансова система як економічна категорія 
 
Сутність поняття валютні відносини. Поняття національної валютної систе-

ми. Структура національної валютної системи. Визначення світової валютної сис-
теми. Елементи світової валютної системи. Визначення регіональної валютної си-
стеми. Елементи регіональної валютної системи. Класифікація валют. Сутність 
поняття конвертованість. Визначення клірингової валюти. Поняття валютного 
клірингу. Сутність валютного ринку. Функції валютного ринку. Класифікація ва-
лютного ринку. Суб’єкти валютного ринку. Визначення валютного курсу. Функції 
валютного курсу. Поняття котирування валют. Методи котирування валют. Ін-
струменти валютного ринку. Класифікація міжнародних розрахунків. Види акре-
дитиву. 

Сутність поняття фінансова система. Сфери функціонування фінансової си-
стеми. Поняття фінансового механізму. Елементи фінансової системи. Поняття 
світових фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на рух фінансових потоків. 
Основні канали руху світових фінансових потоків. Характеристика державних фі-
нансів. Характеристика фінансів суб’єктів господарювання. Характеристика фі-
нансового ринку. Структура світового фінансового ринку. Механізм перерозподі-
лу фінансових ресурсів світу. Характеристика світового фінансового ринку. Ін-
струменти фінансових ринків. Характеристика фінансової інфораструктури. По-
няття організаційної фінансової інфраструктури. Поняття управлінської фнансо-
вої інфраструктури. Поняття інституційної фінансової інфраструктури. Націона-
льний банк України як фінансова інституція. Місце комерційних банків у розпо-
ділі фінансових функцій. Роль фінансових, страхових  компаній на фінансовому 
ринку. Діяльність інвестиційних фондів. Складові елементи обслуговуючої фінан-
сової інфраструктури. 

 
Тема 2. Суб’єкти валютно-фінансового регулювання   

1. Зміст валютного регулювання.  
2. Органи валютного та фінансового контролю. 
3. Правила здійснення валютних операцій в Україні. 

 
Сутність валютного регулювання. Цілі організації системи валютного регу-

лювання. Принципи валютного регулювання. Основні елементи національної сис-
теми валютного регулювання. Система валютних обмежень. Суб’єкти валютного 
регулювання.  

Характеристика Національного банку України як головного органу валют-
ного контролю та регулювання. Роль Міністерства фінансів і зборів при валютно-
му та фінансовому контролі. Значення КМУ пр валютному регулюванні. Елемен-
ти фінансового контролю. Об'єкти фінансового контролю. Система органів дер-
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жавного фінансового контролю. Нормативно-правові документи що регламенту-
ють повноваження державних органів фінансового контролю. Повноваження 
державних органів щодо фнансового контролю. Функції органів державного фі-
нансового контролю. 

Характеристика валютних цінностей. Порядок організації торгівлі інозем-
ною валютою в Україні. Задачі фінансових органів валютного регулювання. Пра-
ва і обов'язки суб'єктів по операціям з іноземною валютою.  

 
Тема 3. Моделі валютно-фінансової політики 

1. Основні характеристики валютно-фінансової політики.  
2. Моделі фінансових відносин у суспільстві 

 
Сутність валютно-фінансової політики. Основні характеристики валютної 

та фінансової політики держави. Класифікація валютної політики. Сутність дева-
львацї. Сутність ревальвації. Сутність валютного демпінгу. Роль валютних стабі-
лізаційних фондів. Напрями використання фнансових резервів країн. Форм валю-
тного регулювання. Види валютних обмежень. Ззасоби валютного регулювання. 
Завдання валютного регулювання. Класифікація фінансової політики. Напрями 
фінансової політики.  

Фінансова модель ринкової економіки. Фінансова модель адміністративної 
економіки. Американська фінансова модель. Західноєвропейська фінансова мо-
дель. Скандинавська фінансова модель. 

 
Змістовий модуль 2. Оцінка валютно-фінансових умов світової торгівлі 

 
Тема 4. Статистичні валютно-фінансові показники 
1. Система показників статистики фінансів 

1.1. Система показників статистики державного бюджету 
1.2. Система показників грошового обігу 
1.3. Система показників кредитів 
1.4. Система показників статистики цінних паперів 
1.5. Система показників статистики фондових бірж 
1.6. Система показників статистики страхування 
1.7. Система показників фінансового стану підприємств на макрорівні 
1.8. Система макроекономічннх показників банківської статистики 

2. Джерела статистичної валютно-фінансової інформації  
 
Система показників статистики фінансів: Система показників статистики 

державного бюджету. Система показників грошового обігу. Система показників 
кредитів. Система показників статистики цінних паперів. Система показників ста-
тистики фондових бірж. Система показників статистики страхування. Система 
показників фінансового стану підприємств на макрорівні. Система макроеконо-
мічннх показників банківської статистики. 

Джерела статистичної валютно-фінансової інформації  
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Тема 5. Фактори валютно-фінансового впливу на світову торгівлю 
1. Валютно-фінансові умови зовнішньоторгівельних контрактів. 
2. Вплив валютного курсу.  
3. Вплив валютного регулювання та валютного контролю. 
4. Вплив порядку здійснення міжнародних розрахунків 
5. Вплив фіскальних важелів державної політики. 
 
Умови зовнішньоторгових угод. Валюта ціни. Експортн та імпортні контра-

ктні ціни. Валюта платежу. Умови платежу. Вибір шляху міжнародного розрахун-
ку. Використання валютних застережень у зовнішньоторгівельному контракті.  

Переваги та витрати екпортера при коливанні валютного курсу. Переваги та 
витрати імпортера при коливанні валютного курсу. Теорія еластичності при пояс-
ненні впливу валютного курсу на світову торгівлю.  Дохідно-абсорбційний підхід 
при поясненні впливу валютного курсу на світову торгівлю. Монетарний підхід 
при поясненні впливу валютного курсу на світову торгівлю. Аналіз динаміки ва-
лютного курсу України. 

Інструменти державного регулювання зовнішньої торгівлі. Механізм валю-
тних обмежень. Класифікація валютних обмежень. Механізм проведення операцій 
купівлі-продажу іноземної валюти.  

Форми міжнародних розрахунків. Сутність та види акредитиву. Переваги 
акредитивної форми розрахунків для імпортера та експортера. Особливості інка-
со. Етапи розрахунків по інкасо. Особливості банківських переказів.  

Основні принципи оподаткування ЗЕД в Україні. Схема оподаткування         
суб 'єктів ЗЕД. Механізм надання податкових пільг.  

 
Тема 6. Методологія дослідження валютно-фінансового впливу на світову 
торгівлю 
1. Теорії та моделі валютно-фінансового впливу на світову торгівлю 

1.1. Умова Маршала-Лернера 
1.2. Модель Бікердайка-Робінсон-Метцлера 
1.3.  Концепція або ефект J-кривої 

2. Сучасний приклад регресійного підходу до аналізу впливу валютного курсу 
на торговий баланс 

 
Теорії та моделі валютно-фінансового впливу на світову торгівлю. Умова 

Маршала-Лернера. Модель Бікердайка-Робінсон-Метцлера.  Концепція або ефект 
J-кривої. Сучасний приклад регресійного підходу до аналізу впливу валютного 
курсу на торговий баланс 

 
 
Тема 7. Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів  
1. Форма складання зовнішньоекономічного торгового контракту. 
2. Міжнародне регулювання зовнішньоекономічного торгового контракту. 
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3. Варіанти формулювань тих пунктів контрактів, які відповідають за 
валютно-фінансові умови. 
 
Поняття зовнішньоекономічного контракту. Форма зовнішньоекономічного 

контракту. Перелік нормативно-правових актів України, що регулюють питання 
форми, порядку укладання та виконання зовнішньоторговельних договорів.  

Міжнародні конвенції, що регулюють питання форми, порядку укладання та 
виконання зовнішньоторговельних договорів. Положення Віденської Конвен-
ції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.  

Приклад зовнішньоекономічного контракту. Пункти контракту, що відпові-
дають за валютно-фінансові умови. Світова практика установлення контрактної 
ціни для різних груп товарів. Схема валютно-фінансових умов зовнішньоторгове-
льних контрактів.  

 
Змістовий модуль 3. Моделювання наслідків валютно-фінансових змін 

на світову торгівлю.  
Тема 8. Моделювання впливу девальвації на світову торгівлю 
1. Обробка статистичних даних валютного курсу 
2. Обробка статистичних даних експортно-імпортних операцій країн  
3. Моделювання впливу девальвації на світову торгівлю 
 
Обробка статистичних даних валютного курсу. Обробка статистичних да-

них експортно-імпортних операцій країн. Моделювання впливу девальвації на 
світову торгівлю. 

 
Тема 9. Моделювання впливу ревальвації на світову торгівлю 

1. Обробка статистичних даних валютного курсу 
2. Обробка статистичних даних експортно-імпортних операцій країн  
3. Моделювання впливу фіксованого курсу та ревальвації  на світову тор-
гівлю 
 

Обробка статистичних даних валютного курсу. Обробка статистичних да-
них експортно-імпортних операцій країн. Моделювання впливу фіксованого кур-
су та ревальвації  на світову торгівлю. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
Назви тем Кількість годин 

Денна форма 
 

Усього  У тому числі 
Л П Лаб Ср

1 2 3 4 5 6 
Змістовий модуль 1. Елементи валютно-фінансового регулювання 

світової торгівлі.  
Тема 1. Елементи та структура світової валютно-
фінансової системи 

8 4 2  4 

Тема 2. Суб’єкти валютно-фінансового регулю-
вання   

6 2 2  2 

Тема 3. Моделі валютно-фінансової політики 10 2 2  4 
Разом за змістовим модулем 1 24 8 6 0 10 
Змістовий модуль 2. Оцінка валютно-фінансових умов світової торгівлі 

Тема 4. Статистичні валютно-фінансові показ-
ники 

8 2 2  4 

Тема 5.  Фактори валютно-фінансового впливу 
на світову торгівлю 

8 2 2  4 

Тема 6. Методологія дослідження валютно-
фінансового впливу на світову торгівлю 

10 2 2  6 

Тема 7. Валютно-фінансові умови зовнішньотор-
говельних контрактів 

10 2 2  6 

Разом за змістовим модулем 2 36 8 8 0 20 
Змістовий модуль 2. Моделювання наслідків валютно-фінансових 

змін на світову торгівлю.  
Тема 8. Моделювання впливу девальвації на сві-
тову торгівлю 

10 2 4  6 

Тема 9. Моделювання впливу ревальвації на сві-
тову торгівлю 

10 2 2  4 

Разом за змістовим модулем 3 20 4 6 0 10 
ІНДЗ* 10    10 

Усього годин 90 20 20 0 50 
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5. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
Годин 

1 Елементи та структура світової валютно-фінансової сис-
теми 

2 

2 Суб’єкти валютно-фінансового регулювання   2 
3 Моделі валютно-фінансової політики 2 
4 Статистичні валютно-фінансові показники 2 
5 Фактори валютно-фінансового впливу на світову торгів-

лю 
2 

6 Методологія дослідження валютно-фінансового впливу 
на світову торгівлю 

2 

7 Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних конт-
рактів 

2 

8 Моделювання впливу девальвації на світову торгівлю 4 
9 Моделювання впливу ревальвації на світову торгівлю 2 

 Разом 20 

 
6. Самостійна  робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Елементи та структура світової валютно-фінансової сис-
теми 

4 

2 Суб’єкти валютно-фінансового регулювання   2 
3 Моделі валютно-фінансової політики 4 
4 Статистичні валютно-фінансові показники 4 
5 Фактори валютно-фінансового впливу на світову торгів-

лю 
4 

6 Методологія дослідження валютно-фінансового впливу 
на світову торгівлю 

6 

7 Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних конт-
рактів 

6 

8 Моделювання впливу девальвації на світову торгівлю 6 
9 Моделювання впливу ревальвації на світову торгівлю 4 
 Разом 40 

До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – написання рефератів, ессе; 
[3] – підготовка індивідуального науково-дослідного завдання 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
ІНДЗ «Змоделювати наслідки девальвації гривні у 2020 році на українських 

експортерів або імпортерів певного продукту (за  вибором)»  полягає в написанні 
реферату на базі теоретичного матеріалу наданого в лекціях і розкрити в ньому 
такі питання: визначити ті теоретичні положення, на яких обґрунтовуються мо-
делі, надати методику аналізу, представити результат.  

 
8. Методи навчання 

У викладанні навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
особлива увага приділяється інтерактивному методу навчання. Лекційний матері-
ал представляється за допомогою мультимедійного проектора в таблицях та нада-
ється заздалегідь на паперових чи електронних носіях для вивчення. Під час лек-
ційних занять ставляться дискусійні питання студентам. Практичні заняття про-
водяться в формі аналітики практичного досвіду впровадження валютно-
фінансових змін на торгові суб’єкти та світову торгівлю в цілому в різних про-
явах. В навчанні також використовується активний метод, коли студенти самос-
тійно виконують індивідуальне навчально-дослідне завдання.              

 
9. Методи контролю 

Впродовж учбового процесу передбачається використання міні-
контрольних робіт на кожному практичному занятті на 5-10 хвилин по лекцій-
ному матеріалу. Також оцінюється активність кожного студента на семінарі. 

                                                                        
10. Питання для підсумкового контролю 

1. Дайте визначення валютним відносинам. 
2. Назвіть інструменти реалізації валютної та фінансової політик 
3. Для яких країн характерна політика вільного коливання валютного курсу? 
4. Назвіть і охарактеризуйте види валютних систем  
5. В чому полягає суть девізної валютної політики 
6. Для яких країн характерна політика ревальвації валютного курсу? 
7. Що таке валюта, конвертованість і які типи валют існують. 
8. В чому різниці девальвації та ревальвації 
9. Для яких країн характерна політика девальвації валютного курсу? 
10. Охарактеризуйте валютний ринок.  
11. Для чого створюються валютні стабілізаційні фонди 
12. Для яких країн характерна політика підтримання фіксованого валютного кур-

су? 
13. Наведіть класифікацію міжнародних розрахунків. 
14. Назвіть форми валютного регулювання 
15. Які показники враховуються при аналіз впливу валютного курсу на світову 

торгівлю? 
16. Дайте визначення фінансовій системі 
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17. В чому проявляються валютні обмеження 
18. З яких етапів складається сучасний аналіз впливу валютного курсу на світову 

торгівлю? 
19. Назвіть структурні елементи фінансового механізму. 
20. Назвіть види фінансової політики за різними класифікаційними ознаками 
21. В чому полягає ефект J-кривої Дайте характеристику основним елементам фі-

нансової системи. 
22. У чому різниця фінансової моделі ринкової та адміністративної економіки 
23. Чим відрізняється модель Бікердайка-Робінсон-Метцлера від умови Маршал-

ла-Лернера? 
24. Назвіть складові елементи світового фінансового ринку.  
25. З яких розділів складається система фінансової статистики 
26. Чи має умова Маршалла-Лернера практичне застосування і виконання 
27. З чого складається фінансова інфраструктура.  
28. Назвіть дві класифікації статистики податкових платежів. В чому їх різниця?  
29. Назвіть три ефекти для торгового балансу спричинені знеціненням валюти 
30. В чому полягає сутність валютного регулювання? 
31. Назвіть основні статті доходів і видатків відповідно міжнародної класифікації 

GFS 
32. Які припущення використовувались для побудови пояснення впливу валютно-

го курсу на світову торгівлю по умові Маршалла-Лернера 
33. Які є обмеження в регулювання валютних операцій.  
34. Назвіть чотири категорії функціональної класифікації видатків бюджету 
35. Які особливості оподаткування ЗЕД 
36. Назвіть суб’єктів валютних відносин і суб’єктів валютного регулювання. 
37. З чого складається схема класифікації операцій фінансування бюджетного де-

фіциту за типом кредитора? 
38. Назвіть форми міжнародних розрахунків і в чому полягає їх особливість? 
39. Які повноваження по валютному регулюванню покладаються на НБУ. 
40. З чого складається система показників грошового обігу 
41. В чому полягають особливості валютного регулювання ЗЕД 
42. Назвіть систему органів державного фінансового контролю. 
43. За якими ознаками класифікуються кредити 
44. З чого складається система національних інструментів державного регулю-

вання зовнішньої торгівлі 
45. Що відноситься до валютних цінностей. 
46. На які групи розподіляється система показників статистики цінних паперів 
47. В чому полягає ефект J-кривої 
48. Як проходить процедура оплати коштів за імпортований товар резидентом не-

резиденту згідно контракту купівлі продажу. 
49. Які показники використовуються на первинному та вторинному ринку фондо-

вих бірж 
50. Поясність для кого, імпортера чи експортера, вигідна девальвація / ревальвація 

національної валюти і чому 
51. Що передбачає собою валютно-фінансова політика.  
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52. Назвіть мінімум 6 чинників, які впливають на вибір валютно-фінансових і 
платіжних умов контрактів 

53. Назвіть фінансові умови зовнішньоторгових угод 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточний контроль  Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 10 100 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А Відмінно    
 

Зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 
70-74 D 

задовільно  
60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливіс-
тю повторного складання 

не зараховано з мож-
ливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повтор-
ним вивченням дис-

ципліни 
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11. Методичне забезпечення 

1. Войнова Є. І.  Валютно-фінансові умови світової торгівлі : Навчально-
методичний посібник / Є. І. Войнова - Одеса : «Одеський національний універси-
тет імені І. І. Мечникова», 2016. – 275 c. 

 
12. Рекомендована література 

Основна 
1. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Білоцерківець В. В. та ін. ; за ред. А. О. 

Задої, В. М. Тарасевича - Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. - 339 с. – Режим доступу : 
http://pidruchniki.ws/11290827/ekonomika/svitova_valyutna_sistema 

2. Петрашко Л. П. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. 
дисц. / Петрашко Л. П. — К.: КНЕУ, 2003. — 221 с. – Режим доступу : 
http://books.br.com.ua/48508 

3. Ковальчук С. В. Фінанси : навч. посібник / Ковальчук С. В., Форкун І. В. - 
Львів: "Новий Світ - 2000", 2005. - 568 с. – Режим доступу : 
http://lubbook.net/book_539_glava_25_Tema_7.1._Zm%D1%96st_derzhavnikh_f.ht
ml 

 
 

Додаткова 
4. Система национальных счетов 2008 / [ред. Ю. Н. Иванов]. – Нью-Йорк, 2012. – 

827с. - Режим доступу : http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesf/ 
SeriesF_2Rev5r.pdf 

5. Monthly Bulletin of Statistics Online : [електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx 

6.  Statistical Yearbook 2010. – UN, 2011. - Режим доступу : 
http://unstats.un.org/unsd/syb/syb55/SYB_55.pdf 

7.  2011 International Trade Statistics Yearbook. - UN, 2012. - Режим доступу :    
http://comtrade.un.org/pb/first.aspx 

8.  World Development Indicators : [електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do  

9. World Bank eAtlas of Global Development : [електронний ресурс]. – Режим дос-
тупу :  http://www.app.collinsindicate.com/worldbankatlas-global/en-us 

10.  World Trade Report 2012. Trade and public policies: а closer look at non-tariff 
measures in the 21st  century. – WTO, 2012. – 252 c. – Режим доступу :  
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/anrep_e/world_trade_report12_e.pdf 

11.  International Trade and Market Access Data : [електронний ресурс]. – Режим до-
ступу :  http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_data_e.htm 

12.  World Tariff  Profiles 2012. – WTO, 2012. – 220 с. – Режим доступу : 
http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/tariff_profiles12_e.pdf   

13.  Trade Profiles : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E 
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14.  Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2012 : Country profile. - UN, 2012. – 
163 c. - Режим доступу : http://www.unescap.org/stat/data/syb2012/country-
profiles/SYB2012-Countryprofiles.pdf    

15.  ESCAP : database : [електронний ресурс]. – Режим доступу :   
http://www.unescap.org/stat/data/statdb/DataExplorer.aspx  

16.  African Statistical Yearbook 2012. – UNECA, 2012. – 353c. – Режим доступу :   
http://new.uneca.org/Portals/asy/2012/Yearbook_2012.pdf   

17.   UNECE : database : [електронний ресурс]. – Режим доступу :   
http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/  

18.  Statistical yearbook for Latin America and the Caribbean 2009 : [електронний ре-
сурс]. – Режим доступу :   http://websie.eclac.cl/anuario_estadistico 
/anuario_2009/eng/default.asp 

19.  FAOSTAT : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://faostat3.fao.org/home/index.html#VISUALIZE_BY_DOMAIN 

20.  ILOSTAT : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/home/statisticaldata/bulk-download?_adf.ctrl-
state=zpxdmonbe_260&clean=true&_afrLoop=255725010447835 

21.  OECD-WTO: Statistics on Trade in Value Added : [електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=data-00648-
en&doi=data-00648-en   

22.  OECD Factbook 2013 : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-factbook_18147364 

23.  OECD Economic Outlook : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook_16097408 

24.  OECD Statistics on International Trade in Services : [електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://www.oecd-ilibrary.org/trade/oecd-statistics-on-international-
trade-in-services_22258000 

25.  Monthly Statistics of  International Trade : [електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.oecd-ilibrary.org/trade/monthly-statistics-of-international-
trade/volume-2011/issue-12_msit-v2011-12-en 

26.  Main economic indicators : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/main-economic-indicators_22195009 

27.  International Trade by Commodity Statistics : [електронний ресурс]. – Режим до-
ступу : http://www.oecd-ilibrary.org/trade/international-trade-by-commodity-
statistics_22195076 

28.  Trade and development report, 2012. – New York and Geneva: UN, 2012. – 32 с. – 
Режим доступу :  http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2012 
overview_en.pdf 

29.  Handbook of Statistics 2012. - UN, 2012. – 522 с. – Режим доступу :  
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdstat37_en.pdf 

30.  UnctadStat : [електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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