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Характеристика
змісту
програми.
Програма
комплексного
атестаційного екзамену спирається на освітньо-кваліфікаційну програму
підготовки бакалавра з міжнародної економіки.
Загальні положення
Екзамени грають важливу роль для оцінки рівня попередньої
підготовки студентів і здатності освоєння освітньо-професійної програми
бакалавра. Комплексний атестаційний екзамен - це комплексна перевірка
студентів з професійної компетенції освітньо-професійної програми
бакалавра.
Основним науково-методичним документом, регламентуючим зміст
комплексного атестаційного екзамену, є ця програма. Вона спрямована на
забезпечення комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та
практичної підготовки студентів, до виявлення ступеню їх підготовки до
рівня бакалавр.
Мета даної програми - визначити обсяг і необхідний рівень
теоретичних знань, одержаних практичних навиків і вмінь по профілюючим
дисциплінам в галузі міжнародної економіки.
Професійні компетенції фахівців бакалаврського рівня підготовки
зі спеціальності (напряму) 051 «економіка», спеціалізація міжнародна
економіка освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”:

аналіз та оцінка економічного, політико-правового, соціальнокультурного та інфраструктурного середовища міжнародної економічної
діяльності;

аналіз діяльності підприємств (організацій) в різних сферах
міжнародного економічного співробітництва;

аналіз стану та динаміки розвитку міжнародної економічної діяльності
галузі, регіону, країни;

аналіз ефективності здійснення міжнародних економічних операцій;

планування міжнародних торговельних операцій;

планування операцій на міжнародних фінансових ринках;

обґрунтування перспективних форм і методів міжнародної економічної
діяльності;

організація міжнародних фінансово-інвестиційних операцій.
Порядок створення, організації та роботи державної екзаменаційної
комісії регламентується Положенням про організацію навчального процесу у
вищих навчальних закладах, затвердженим Наказом Міністерства освіти
України від 2 червня 1993 р. № 161

4

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА
КОМПЛЕКСНОМУ АТЕСТАЦІЙНОМУ ЕКЗАМЕНІ
Час виконання – 60 хвилин
Критерії оцінювання:
«5» - 100 – 90 б. = відмінно
«4» - 89 – 80 б.= добре
79 - 70 б. = добре
«3» - 69 – 60 б. = задовільно
59 – 50 б. = задовільно
Тести – 70 балів (14 тестових завдань х 5 балів)
Розрахунково-аналітичне завдання № 1 - 15 балів (кожна з п’яти задач
по 3 бали)
Розрахунково-аналітичне завдання № 2 - 15 балів

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу
викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0%).
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ВСТУП
Мета комплексного атестаційного екзамену зі спеціальності (напряму)
051 «економіка», спеціалізація «міжнародна економіка» на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра - визначення рівня підготовленості студентів.
Характеристика змісту
програми.
Програма
комплексного
атестаційного екзамену спирається на освітньо-кваліфікаційну програму
підготовки бакалавра з міжнародної економіки та одночасно відбиває вимоги до
студентів рівня підготовки бакалаврі, визначених у галузевих стандартах вищої
освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів. Програма комплексного
атестаційного екзамену має міжпредметний синтетичний характер.
Комплексний атестаційний екзамен включає тести та два
розрахунково-аналітичних завдання. Тести та завдання атестаційного
екзамену складаються з наступних розділів:
 «Міжнародна економіка»
 «Міжнародні фінанси»
 «Міжнародна економічна діяльність України»
 «Міжнародна торгівля товарами та послугами»
 «Корпоративні фінанси»
 «Національна економіка і неодирижизм»
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Розділ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Тема 1.1. Становлення та устрій міжнародної економіки
Етапи становлення та будова міжнародної економіки. Основні риси та
тенденції розвитку міжнародної економіки. Класифікації факторів
виробництва. Торговельні та неторговельні товари. Сутність та форми
міжнародного поділу праці. Основні показники міжнародної економіки.
Тема 1.2. Сучасна міжнародна економічна система
Сутність міжнародної економічної системи. Структурні елементи МЕС.
Системоутворюючі фактори МЕС. Функціональні взаємозв’язки у МЕС.
Сектори економічної діяльності.
Тема 1.3. Національні економіки та їх взаємодія
Поняття «національна економіка». Її місце в міжнародній економічній
системі. Галузева структура національного господарства. Рівень розвитку
національної економіки: основні показники. Індекс розвитку гуманітарного
потенціалу (ІРГП). Класифікації країн світу: регіональний та типологічний
підходи. Загальна характеристика економіки розвинених країн. Загальна
характеристика економіки країн, що розвиваються. Загальна характеристика
економіки країн з перехідною системою.Взаємодія національних економік у
сучасному світі. Поняття „міжнародна економічна діяльність”: сутність та
принципи. Класифікація форм міжнародної економічної діяльності.
Тема 1.4. Теорія міжнародної торгівлі
Меркантилістська теорія. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія
абсолютних переваг і економічне зростання. Теорія порівняльних переваг.
Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія співвідношення факторів
виробництва Хекшера-Оліна. Забезпеченість країн факторами виробництва
та обмін товарами. Парадокс Леонтьєва. Альтернативні теорії міжнародної
торгівлі. Теорія специфічних факторів виробництва. Вплив міжнародної
торгівлі на доходи. Ефект масштабу і недовершена (недосконала)
конкуренція. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Модель і
вимірювання внутрішньогалузевої торгівлі. Теорії попиту і реверсу в
міжнародній економіці. Попит, що перетинається. Реверс факторів
виробництва. Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі. Теорія життєвого
циклу товару. Теорія зовнішньоекономічної діяльності фірм. Теорія
конкурентних переваг М. Портера.
Тема 1.5. Світовий ринок товарів та послуг
Темпи зростання та сучасні тенденції на світовому ринку. Товарна
структура світового ринку. Просторова структура світового ринку: основні
експортери та імпортери.
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Тема 1.6. Міжнародна торгова політика
Роль держави в міжнародній торгівлі. Види міжнародної торгової
політики: лібералізація та протекціонізм. Інструменти і характер
торговельної політики. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі.
Види мита. Рівень митного обкладення. Тарифна ескалація. Економічна роль
тарифу. Його вплив на економіку малої країни та економіку великої країни.
Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження.
Приховані методи торгової політики: види та ефекти. Фінансові методи
торгової політики. Торговельні угоди. Правові режими. Діяльність ГАТТСОТ.
Тема 1.7. Міжнародна трудова міграція
Міжнародна міграція робочої сили: сутність, економічні та соціальні
передумови. Сучасні тенденції і перспективи руху робочої сили. Види
трудової міграції. Економічні ефекти міграції. Масштаби і напрямки міграції
робочої сили. Кількісне вимірювання міграції. Регулювання міграції на
міжнародному рівні. Міжнародна організація з питань міграції населення.
Державне регулювання міграції населення.
Тема 1.8. Міжнародна економічна інтеграція
Сутність та передумови міжнародної економічної інтеграції.
Закономірності та цілі міжнародної економічної інтеграції. Форми (етапи,
стадії) міжнародної економічної інтеграції. Економічні ефекти міжнародної
економічної інтеграції. Регіональні інтеграційні угруповання сучасності.
Тема 1.9. Європейська економічна інтеграція
Причини утворення та етапи розвитку Європейської економічної
інтеграції. Інституційний устрій Європейського союзу. Роль Євросоюзу у
світовій економіці. Перспективи розвитку ЄС та географічного розширення.
Копенгагенські критерії членства. Європейський економічний і валютний
союз: учасники, маастрихтські критерії конвергенції.
Тема 1.10. Світова валютна система
Національна та світова валютні системи. Паризька система
золотомонетного стандарту. Генуезька система золотодевізного стандарту.
Бреттон-Вудська та Ямайська (Кінгстонська) валютно-фінансові системи.
Європейська валютна система.
Тема 1.11. Світовий фінансовий ринок
Становлення та еволюція світового фінансового ринку. Структура,
учасники та інструменти. Світові фінансові центри. Особливості сучасних
фінансових центрів.
Тема 1.12. Теорія валютних курсів
Теорія загальної рівноваги. Теорія паритету купівельної спроможності.
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Вплив процентних ставок на валютний курс, паритет процентних ставок,
ефект Фішера. Грошова теорія валютного курсу. Загальна теорія валютного
курсу.
Тема 1.13. Світовий валютний ринок
Структура світового валютного ринку. Операції на валютному ринку.
Світові ринки золота та операції з золотом.
Тема 1.14. Міжнародні розрахунки
Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод.
Умови міжнародних розрахунків: валюта ціни, валюта платні. Умови платні:
готівкові платежі, розрахунки з наданням кредиту, кредит з опціоном
готівкової платні. Форми міжнародних розрахунків. Платня на відкритий
рахунок. Платня проти документів (інкасо). Акредитив.
Тема 1.15. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво
Етапи міжнародної міграції капіталу. Зміст, фактори та структура
міжнародного руху капіталу. Склад прямих інвестицій. Показники участі
країни в процесах міжнародної міграції капіталу. Привабливість прямих
інвестицій для
приймаючої країни. Наслідки прямого іноземного
інвестування.
Тема 1.16. Міжнародне портфельне інвестування
Об'єкти портфельного інвестування. Мотивація
портфельного інвестування.

міжнародного

Тема 1.17. Глобалізація економічного розвитку
Теорія економічної глобалізації. Глобалізація як закономірність
світової економіки. Рушійні сили глобалізаційних процесів. Світові
економічні аспекти глобальних проблем. Напрями, протиріччя та наслідки
економічної глобалізації.
Тема 1.18. Інтеграція України у світову економіку
Необхідність та шляхи інтеграції України до світового господарства.
Географічна та продуктова структура зовнішньої торгівлі, величина
іноземних інвестицій в національну економіку. Участь України в
міжнародних інтеграційних процесах.
Тема 1.19. Міжнародний науково-технологічний обмін
Поняття міжнародного обміну технологіями та його роль в
міжнародній економіці. Теорії міжнародного науково-технологічного обміну.
Правові форми захисту технологій. Форми передавання технологій.
Мотивація міжнародного науково-технологічного обміну. Вимірювання
обсягів технологічного обміну. Міжнародне технічне сприяння. Державне
регулювання міжнародного обміну технологіями.
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Тема 1.20. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага
Структура платіжного балансу. Методологія складання платіжного
балансу. Класифікація статей платіжного балансу за методикою
Міжнародного валютного фонду. Фактори, що впливають на стан платіжного
балансу. Методи покриття дефіциту платіжного балансу. Регулювання
платіжного балансу: національне та міждержавне. Концепції та моделі
регулювання платіжного балансу.
Розділ 2. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Тема 2. 1. Система міжнародних фінансів
Об’єктивна необхідність та економічна сутність міжнародних фінансів.
Призначення, місце та роль міжнародних фінансів у сучасній
світогосподарській системі. Міжнародні фінанси як сукупність економічних
відносин між країнами в зв'язку з рухом грошових коштів. Грошові
відносини, що складаються у міжнародній практиці в зв'язку з проведенням
міжнародних розрахунків, діяльністю підприємств, транснаціональних
корпорацій, регіональних та міжнародних валютно-кредитних та фінансових
організацій.
Тема 2. 2. Еволюція світової валютної системи
Національна та світова валютні системи. Сутність та структура
міжнародної валютної системи. Основні риси національної валютної
системи: національна валютна одиниця; склад офіційних золотовалютних
резервів; паритет національної валюти та механізм формування валютного
курсу; умови оберту валюти; наявність чи відсутність валютних обмежень.
Основні елементи міжнародної валютної системи; національні та колективні
резервні валютні одиниці (SDR, ЕКЮ); склад та структура міжнародних
ліквідних активів; механізм валютних паритетів та курсів; умови взаємного
оберту валют; форми міжнародних розрахунків; режим міжнародних
валютних ринків; статут міждержавних валютно-кредитних організацій,
регулюючих валютно-фінансові відносини (МВФ, МБРР та інш.). Еволюція
світової валютної системи: Паризька система золотомонетного стандарту.
Генуезька система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська та Ямайська
(Кінгстонська) валютно-фінансові системи. Сутність запровадження SDR.
Валютна корзина як метод обчислення курсу SDR. Валюти, що входять до
складу валютної корзини при обчисленні курсу SDR.
Тема 2. 3. Світовий фінансовий ринок та його структура
Становлення та еволюція світового фінансового ринку. Структура,
учасники та інструменти. Грошовий ринок. Ринок капіталів. Ринок цінних
паперів. Світові фінансові центри. Особливості сучасних фінансових центрів.
Транснаціональні банки на світовому фінансовому ринку.
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Тема 2.4. Міжнародний кредитний ринок та технології
кредитування
Міжнародний кредит як економічна категорія. Класифікація форм
міжнародного кредиту: по джерелам; по призначенню; по видам; по валюті
позики; по термінам; по забезпеченню; по формі надання кредиту.
Кредитування зовнішньої торгівлі: кредитування експорту та імпорту.
Форми кредитування експорту. Економічне значення кредитування
експорту. Кредитування імпорту: комерційне та банківське. Роловерна
кредитна лінія. Факторингові угоди. Форфейтингові операції. Лізингові
операції. Компенсаційні угоди. Мультинаціональні контракти. Міжурядові
позики - як форма міжнародного кредиту.
Тема 2. 5. Валютні ринки та валютні операції
Світові ринки золота та операції з золотом. Операції на валютному
ринку. Економічні функції валютного курсу. Фіксований та плаваючий
валютні курси. Конвертованість валют. Фактори, що впливають на валютні
курси. Ефект імпорту та експорту, міжнародного кредиту, рівня процентних
ставок. Міжнародні, регіональні та національні валютні ринки. Котировки
валют: прямі та зворотні, офіційні та вільні. Валютні курси: курс покупця та
курс продавця; кросс-курс; курс “спот”; курс “форвард”. Валютна позиція
банків при валютних операціях: відкрита та закрита. Відкрита валютна
позиція: довга та коротка. Основні типи контрактів, регулюючих обмін
валют: спотові, форвардні та ф'ючерсні. Валютні опціони: опціон пут та
опціон колл. Валютний арбітраж: просторовий та часовий. Види валютного
арбітражу: вирівнюючий, процентний, валютно-процентний.
Тема 2. 6. Ринок міжнародних інвестицій
Міжнародний ринок акцій. Міжнародний ринок облігацій. Діяльність
фондових бірж на міжнародному ринку цінних паперів. Основні типи
фінансових активів. Акції. Облігації. Похідні цінні папери. Етапи
фінансового інвестиційного процесу. Цілі інвестиційної діяльності на ринку
цінних паперів. Фінансовий та фундаментальний аналіз цінних паперів.
Інвестиційний портфель. Основні принципи формування інвестиційного
портфелю. Характеристика інвестиційних портфелів. Оцінка ризику
інвестиційного портфелю. Фінансові посередники. Основні мотиви реальних
інвестицій. Об’єкти реальних інвестицій. Засоби прямих іноземних
інвестицій. Життєвий цикл реального інвестиційного проекту.
Тема 2.7. Особливості функціонування євроринку
Становлення євроринку. Операції євроринку. Ринок євровалют, його
структура та особливості. Короткострокові єврокредити; середньострокові та
довгострокові єврокредити. Специфіка процентних ставок ринку євровалют.
Валютні операції на ринку євровалют.
Тема 2. 8. Фінанси транснаціональних компаній

14

Фінансова політика корпорацій. Фінансове планування. Корпорації на
фінансовому ринку. Склад та основні принципи розміщення тимчасововільних коштів транснаціональних компаній. Зовнішні засоби фінансування
транснаціональних компаній. Міжнародне короткострокове та довгострокове
фінансування транснаціональних корпорацій. Політика управління
валютними ризиками.
Тема 2. 9. Міжнародні розрахунки. Платіжний баланс
Валютно-фінансові та платіжні умови зовнішньоекономічних угод.
Найпоширеніші в світовій практиці форми міжнародних розрахунків.
Поняття та умови міжнародних розрахунків. Механізм міжнародних
розрахунків. Умови міжнародних розрахунків: валюта ціни, валюта платні.
Умови платні: готівкові платежі, розрахунки з наданням кредиту, кредит з
опціоном готівкової платні. Форми міжнародних розрахунків. Фінансові та
комерційні документи міжнародних розрахунків. Платня на відкритий
рахунок. Платня проти документів (інкасо). Акредитив. Банківський переказ.
Розрахунки з застосуванням векселів та чеків. Баланси міжнародних
фінансових розрахунків як узагальнюючі показники міжнародних
економічних, політичних та культурних відносин між країнами. Види
балансів міжнародних розрахунків. Розрахунковий баланс: за визначений
період та на визначену дату. Баланс міжнародної заборгованості. Платіжний
баланс як підсумковий показник світогосподарських зв’язків країни.
Економічний зміст платіжного балансу. Структура платіжного балансу.
Методологія складання платіжного балансу. Класифікація статей платіжного
балансу за методикою Міжнародного валютного фонду. Фактори, що
впливають на стан платіжного балансу. Методи покриття дефіциту
платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу: національне та
міждержавне. Концепції та моделі регулювання платіжного балансу. Теорія
автоматичного саморегулювання платіжного балансу. Кейнсіанські теорії
регулювання платіжного балансу. Теорії міждержавного регулювання
платіжного балансу. Монетариські теорії регулювання платіжного балансу.
Теорії міждержавного регулювання платіжного балансу. Платіжний баланс
України.
Тема
2.10. Регулювання міжнародних валютно-фінансових
відносин
Валютно-фінансова політика держави. Валютні обмеження та валютні
ризики. Принципи валютних обмежень: централізація валютних операцій,
ліцензування валютних операцій, повне або часткове блокування валютних
рахунків, диференційний режим оберту валют для резидентів та
нерезидентів. Валютний демпінг. Форми валютних обмежень по сферам їх
застосування: валютні обмеження при поточних операціях платіжного
балансу та при фінансових операціях платіжного балансу. Вплив валютних
обмежень на міжнародні валютні відносини. Економічні передумови та
наслідки зростання нестабільності міжнародних фінансів.
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Міжнародні фінансові інституції та їх роль у регулюванні міжнародних
валютно-фінансових відносин. Кредитна діяльність Міжнародного
валютного фонду. Всесвітній банк: Міжнародний банк реконструкції та
розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку, Міжнародна фінансова
корпорація, Агентство по гарантіям багатосторонніх інвестицій. Регіональні
валютно-кредитні організації Європейського Союзу: Європейський
інвестиційний банк, Європейський фонд валютного співробітництва,
Європейський банк реконструкції та розвитку. Основні напрямки
вдосконалення діяльності міжнародних фінансових інституцій.
Тема 2. 11. Заборгованість у системі міжнародних фінансів
Причини виникнення зовнішнього боргу. Проблеми обслуговування
зовнішнього боргу. Зовнішній борг України.
Тема 2.12. Україна у світовому фінансовому ринку
Становлення валютного і фінансового ринку України. Формування
системи валютного регулювання і валютного контролю. Проблеми та
перспективи входження України в міжнародну фінансову систему.
Об’єктивна необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів.
Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими
інституціями.
Розділ 3.
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ
Тема 3.1. Сутність та особливості міжнародної економічної
діяльності
Поняття міжнародної економічної діяльності. Нормативно-правова
база міжнародної економічної діяльності України. Сучасні форми та основні
принципи міжнародної економічної діяльності. Факторні передумови
міжнародної економічної діяльності України.
Тема 3. 2. Суб'єкти міжнародних економічних операцій в Україні
Об'єкти міжнародної економічної діяльності. Товар-продукт та
товар-послуга. Класифікація суб'єктів міжнародної економічної діяльності.
Мікроекономічний та макроекономічний рівні дії суб'єктів міжнародної
економічної діяльності.
Тема 3.3. Експорт і імпорт товарів
Факторні передумови міжнародної торгівлі України. Спеціалізація як
фактор національного розвитку. Експортна діяльність України Структура
експорту. Імпортна політика України. Структура імпорту. Особливості
торгівлі товарами України з різними регіонами світу. Пріоритети державної
політики регулювання міжнародної торгівлі України.
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Тема 3.4. Особливості міжнародної торгівлі послугами в Україні
Міжнародна торгівля послугами: поняття та класифікація. Особливості
становлення ринку послуг у міжнародній економічній діяльності України.
Інформаційні та технологічні послуги. Україна в системі міжнародних
транспортних послуг. Україна в міжнародних туристичних операціях.
Лізингові операції .
Тема 3.5. Міжнародні інвестиційні, валютно-кредитні відносини
України
Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу. Специфіка
участі України в міжнародних інвестиційних ринках. Особливості сучасної
торгівлі фінансовими інструментами:валютою, кредитом, цінними паперами.
Проблеми та перспективи залучення України до міжнародного валютного,
кредитного та фондового ринків.
Тема 3. 6. Україна на світових ринках праці та міжнародна трудова
міграція
Класифікація складових та видів міжнародної міграції. Економічні та
неекономічні фактори міграції. Наслідки міграції на ринку праці. Україна в
міжнародних міграційних процесах.
Тема 3. 7. Міжнародний трансфер технологій та інноваційна
політика в системі пріоритетів міжнародної економічної діяльності
Сучасні тенденції міжнародного руху технологій. Інформатизація як
важливий інструмент науково-технічного співробітництва. Технологічні
парки. Макроекономічна політика України в контексті сучасного етапу НТП.
Інноваційна політика України.
Тема 3.8. Регулювання міжнародної економічної діяльності
України
Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки.
Нормативно-правова база регулювання Міжнародної економічної діяльності.
Тема 3.9. Особливості митного регулювання міжнародної торгівлі в
Україні
Митно-тарифне регулювання: міжнародна практика та український
досвід. Нетарифне регулювання. Сучасні форми протекціонізму.
Тема 3.10. Міжнародні комерційні операції
Сутність міжнародних комерційних операцій. Участь України в
міжнародних комерційних операціях.
Тема 3. 11. Україна у світових інтеграційних процесах
Економічна інтеграція України в міжнародному контексті. Режими
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співробітництва з країнами СНД. Зовнішньоекономічні зв'язки України з
країнами ЄС. Розвиток економічного співробітництва України в
Чорноморському регіоні.
Тема 3.12. Глобальний контекст міжнародного економічного
співробітництва
Суть, напрями, протиріччя та наслідки економічної глобалізації. Вплив
глобалізації на динаміку економічного співробітництва у світі. Світові
економічні аспекти глобальних проблем.
Розділ 4.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
Тема 4.1. Розвиток міжнародної торгівлі та її теорії
Класичні теорії міжнародної торгівлі (абсолютних і порівняльних
переваг). Теорія Гекшера–Оліна. Теореми
Самуельсона,
Столпера–
Самуельсона, Рибчинського. Парадокс В. Леонтьєва.
Теорії та моделі
неотехнологічного напряму (наукомісткої спеціалізації, технологічного
розриву, життєвого циклу продукту, економії на масштабах виробництва,
внутрішньогалузевої торгівлі). Теорія конкурентних переваг М. Портера.
Тема 4.2. Міжнародна торгівля та світове господарство
Відкрита і закрита економіка. Економічна безпека держав. Види
Економічної класифікації держав світу. Економічно розвинені країни та
країни, що розвиваються. Конкурентоспроможність країн. Форми
Міжнародної торгівлі та їх класифікація. Географічна структура світової
торгівлі. Товарна структура світового ринку. Світові ціни.
Тема 4.3. Міжнародне економічне право і міжнародне торговельне
право. Світова організація торгівлі
Зміст, значення, система та особливості міжнародних економічних
відносин. Предмет, концепції та система міжнародного економічного права.
Принципи міжнародного економічного права. Міжнародне торговельне
право у контексті міжнародного економічного права та міжнародного
приватного права.
Поняття міжнародного торговельного права та його
джерела. Суб’єкти та об’єкти міжнародного торговельного права.
Правове забезпечення міжнародної торгівлі. Світова організація
торгівлі (СОТ): цілі, функції та структура. СОТ як форум для переговорів.
Система СОТ для урегулювання суперечностей у сфері міжнародної торгівлі.
Механізм СОТ з перегляду торговельної політики.
Тема 4.4. Зовнішньоторговельна та міжнародна торговельна
політика
Зовнішньоторговельна політика держав світу як складова їх зовнішньої
політики.
Вільна
торгівля.
Протекціонізм.
Інструменти
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зовнішньоторговельної політики. Тарифні
та
нетарифні
методи
регулювання. Мито, митний тариф, митна вартість товару, країна
походження товару. Ліцензії, квоти, технічні бар’єри. Зони вільної торгівлі.
Митні союзи. Спільні ринки. Економічні союзи. Міжнародні економічні
організації.
Тема 4. 5. Світові ринки сировинних товарів
Сучасні ринки палива. Основні світові експортери та імпортери палива.
Організація країн — експортерів нафти (ОПЕК).
Ринки продовольства.
Ринки
сільськогосподарської
сировини.
Гуртова
торгівля
сільськогосподарською сировиною та продукцією. Агропромисловий
комплекс. Ринки руд і металів. Зв’язок ринків сировини та готової
продукції.
Тема 4.6. Світові ринки промислових товарів
Ринки промислових товарів. Ринки
продукції
машинобудування.
Сучасні ринки хімічної промисловості. Ринки взуття, одягу й текстилю.
Ринки технологічних товарів широкого вжитку. Основні світові виробники й
споживачі.
Тема 4.7. Світовий ринок торгівлі послугами
Послуги у міжнародній торгівлі. Інформаційні послуги. Сучасний
стан розвитку засобів комунікації та їх вплив на процеси розвитку світового
господарства. Лізингові операції. Рекламна
діяльність.
Міжнародне
регулювання рекламної діяльності. Транспортні послуги на світовому ринку.
Авіаційні, залізничні, автомобільні, морські перевезення. Інші види
транспорту в міжнародній торгівлі. Страхування. Світовий ринок страхових
послуг. Вітчизняні та іноземні страхові компанії на українському ринку.
Тема 4.8. Міжнародний туризм
Місце міжнародного туризму та його значення для економіки світу.
Основні туристичні потоки. Провідні туристичні регіони світу. Сучасні
тенденції зміни векторів туристичних потоків. Країни — донори та країни —
акцептори світових туристичних потоків.Організація
міжнародного
туристичного бізнесу. Управління та регламентація міжнародного туризму.
Всесвітня туристична організація (ВТО).
Перспективи
міжнародного
туризму в світі та Україні.
Тема 4.9. Міжнародна передача технологій та об’єктів авторського
права
Технології та інші об’єкти авторського права. Міжнародна передача
технологій на некомерційних засадах. Військово-політичне шпигунство.
Промислове шпигунство. Міжнародна комерційна передача технологій.
Форми міжнародного комерційного технологічного обміну (ліцензійна
торгівля об’єктами промислової власності, утворення спільних підприємств,
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прямі інвестиції у підприємства з високою технологічною базою, міжнародна
торгівля високотехнологічними товарами тощо).
Міжнародна
торгівля
об’єктами авторського права і суміжних з ним прав. Міжнародний
франчайзинг.
Тема 4.10. Міжнародні ринки робочої сили
Міжнародна міграція населення. Експорт та імпорт робочої сили.
Сезонна міграція працездатного населення. Основні світові потоки трудової
міграції. Проблеми, пов’язані з “втечею мізків”. Соціально-економічні
проблеми адаптації трудових мігрантів у новому етно-соціокультурному
середовищі.
Працевлаштування українських працівників за кордоном.
Країни з найбільш сприятливими умовами для роботи українських трудових
мігрантів. Зайнятість іноземних працівників в Україні. Проблеми
нелегальної міграції в Україну. Транзит нелегальної міграції територією
України та політико-економічні наслідки цього явища.
Тема 4. 11. Міжнародні ринки капіталів
Види ринків капіталів. Учасники міжнародних ринків капіталів.
Географія світових ринків капіталів. Світовий валютний ринок.
Інтернаціоналізація світових фінансових ринків. Валютні ризики. Операції
світового валютного ринку. Прямі
іноземні
інвестиції
та
кредит.
Міжнародні ринки цінних паперів.
Тема 4.12. Міжнародна гуртова торгівля
Біржові товари. Біржова торгівля. Біржове законодавство України.
Біржові операції (спотові, форвардні, ф’ючерсні).
Міжнародні
торги
(тендери). Аукціонні товари. Аукціонна торгівля. Провідні світові аукціони.
Міжнародні ярмарки та виставки.
Тема 4.13. Зовнішньоторговельні операції
Види зовнішньоторгівельних операцій. Методи торгівлі. Вихід на
зовнішній ринок. Контракти. Базові умови поставок. ІНКОТЕРМС-2000.
Ціни та розрахунки у міжнародній торгівлі. Передоплата й післяплата за
поставку товарів у міжнародній торгівлі. Оплата готівкою, акредитивом,
векселем, інкасо.
Розділ 5.
КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ
Тема 5.1. Фінансові стосунки корпорацій і принципи їх організації
Особливості корпорації як організаційно-правової форми ведення
бізнесу. Завдання, функції і принципи організації корпоративних фінансів.
Тема 5. 2. Фінансова діагностика корпорації
Основні положення фінансової діагностики. Аналіз фінансового стану
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підприємства і фінансовий аналіз підприємства. Інформаційна база для
фінансового аналізу підприємства. Аналіз коефіцієнтів.
Тема 5.3. Фінансове планування і бюджетування
Фінансова структура підприємства. Головні етапи і принципи
фінансового планування. Система бюджетного управління (бюджетування).
Тема 5.4. Оцінка ефективності роботи компанії
Чистий прибуток і прибуток на акцію. Грошові потоки. Рентабельність
інвестицій. Залишковий дохід. Економічна додана вартість. Вартість
компанії.
Тема 5. 5. Аналіз рентабельності компанії
Рентабельність всього капіталу. Рентабельність власного капіталу.
Рентабельність акціонерного капіталу.
Тема
5.6.
Управління
кредиторською
і
дебіторською
заборгованістю
Управління кредиторською заборгованістю. Управління дебіторською
заборгованістю.
Тема 5.7. Управління вартістю компанії
Цільові установки компанії. Управління бізнес-портфелем. Визначення
чинників створення вартості. Управління ефективністю функціонування
бізнесу. Вимірювання вартості компанії.
Тема 5.8. Дивідендна політика корпорації
Теорії дивідендної політики. Чинники, що впливають на вибір
дивідендної політики. Види дивідендної політики.
Тема 5.9. Ревізія фінансової системи корпорації
Об'єкти ревізії фінансової системи корпорації. Ревізія елементів
системи фінансового управління.
Розділ 6.
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І НЕОДИРИЖИЗМ
Тема 6.1. Національна економіка: загальне та особливе
Поняття, сутність, умови виникнення та головні засади національної
економіки. Ознаки, суб'єкти національної економіки та моделі розвитку.
Системи, концепції та принципи національної економіки. Основні економічні
показники національної економіки. Особливості формування, сучасні
тенденції та рівень розвитку національної економіки України. Мета, завдання
та предмет курсу «Національна економіка».

21

Тема 6.2. Аналіз головних економічних теорій та базисних
інститутів національної економіки
Теорії та моделі економічного розвитку. Зміст, категорії, динаміка
розвитку та специфіка застосування кейнсіанської моделі економічного
зростання. Основні положення моделей С.Кузнеця, Р.Харрода, О.Домара,
Дж.Робінзона, Ф.Перру, Й.Шумпетера. Основні положення неокласичних
моделей економічного зростання: виробнича функція, модель Р.Солоу,
неокласичного синтезу П.Самуельсона. Сутність ендогенного впливу НТЕП
на економічний розвиток: модель П.Рьомера. Інституціональна модель
економічного розвитку. Моделі економічного зростання країн, що
розвиваються: двосекторна модель Льюїса, теорія дуального розвитку.
Етапи економічного зростання та розвитку. Основні підходи до
виокремлення етапів економічного розвитку: формаційний, технократичний,
цивілізаційний. Сутність формаційного підходу до етапів економічного
розвитку Методологічні основи технократичного підходу до етапізації
процесів економічного розвитку. Зіставлення підходів Д.Белла, М.Кастельса
та С.Глазьєва. Основні етапи економічного розвитку за цивілізаційним
підходом.
Оцінка базисних інститутів національної економіки. Ідеологія
трансформаційного розвитку економіки України (етапи реформування 19912012р.р.). Відтворювальні, правові, галузеві, соціально-економічні,
територіальні інститути національної економіки.
Тема 6.3. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової
економіки
Основні засади теорії суспільного добробуту та соціально-орієнтовної
економіки - Л.Ерхард та інші. Сутність, формування та розвиток теорії
постіндустріального суспільства. Суттєві риси, принципи, значення та
методологічні аспекти теорії постіндустріального суспільства.
Тема 6.4. Характеристика економічного потенціалу України.
Потенціал національної економіки
Сутність понять: «національне багатство», «економічний потенціал» та
їх елементи. Створені нефінансові активи (основні та оборотні засоби, запаси
готової продукції, державні резерви, цінності). Нестворені нефінансові
активи (матеріальні та нематеріальні активи). Фінансові активи (пасиви).
Природно-ресурсний потенціал. Характеристика окремих складових
природно-ресурсного потенціалу України (земельні, лісові, водні, мінеральні
ресурси). Особливості оцінки окремих видів природних ресурсів. Природні
ресурси як економічний фактор. Рівень забезпеченості України природними
ресурсами та їх економічна оцінка. Енергетичні складові економічного
потенціалу України. Вплив природних ресурсів на економічний розвиток.
Людський потенціал. Роль населення у розвитку економіки та його
динаміка. Розвиток людського потенціалу національної економіки та його
інноваційність. Індекс людського розвитку. Національний ринок праці та
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демографічні проблеми розвитку економіки України. Трудові ресурси та
зайнятість населення. Розрахунок рівня зайнятості та рівня безробіття.
Людський потенціал в контексті оцінки можливостей економічного
зростання України.
Фінансово-економічний потенціал. Призначення, роль та структура
державних фінансів. Бюджетна система Україні. Податкова система: основні
елементи та їх характеристика. Стан, засоби зміцнення та перспективи
розвитку національної грошової системи. Місце банківської системи в
кредитній і фінансовій системі національної економіки. Головні проблеми
грошово-кредитного ринку та перспективи розвитку фінансово-кредитних
установ в Україні.
Науково-технічний потенціал. Сутність поняття «виробничий» та
«науково-технічний потенціал». Характеристика виробничого потенціалу
України Промисловість як провідна галузь національної економіка. Основні
складові та характеристика науково-технічного потенціалу України. Вплив
науково-технічного прогресу на національну економіку. Наука та освіта, їх
роль у розвитку економіки і суспільства. Науково-технічна забезпеченість
України. Інформаційний потенціал.
Зміст поняття «ефективність національної економіки». Соціальна та
економічна ефективність. Показники ефективності національної економіки та
їх розрахунок. Інтегрований показник ефективності національної економіки.
Тема 6.5. Аналіз інституціональних чинників розвитку
національної економіки
Характеристика основних економічних, правових та інституційноорганізаційних чинників, що сприяють збалансованому розвитку
національної економіки. Розвиток та аналітична динаміка субстанції
національної економіки (інститути державної, приватної, комплексної,
сумісної власності, грошово-кредитної, фінансової та фінансово-страхової
політики).
Тема 6.6. Функціонування структури національного ринку
Сутність та види структурних пропорцій в економіці. Організаційна
структура економіки. Сутність секторного поділу економіки. Структура
інституційних секторів економіки. Зміст ринкових трансформацій в Україні у
порівнянні зі світовими тенденціями. Господарський комплекс національної
економіки і його структура. Роль промислового комплексу у структурній
перебудові економіки.
Структура бізнесу в Україні та її основні показники. Роль малого
бізнесу в ринковій економіці. Структура організаційно-правових форм
господарювання. Корпоративне регулювання в господарській системі
національної економіки. Сутність пропорцій між видами економічної
діяльності. Структура укрупнених видів економічної діяльності як ознака
розвитку національної економіки. Тенденції у структурній динаміці видів
економічної діяльності за показниками зайнятості, вартості основних засобів,
валової доданої вартості.
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Сутність та види регіональної структури економіки. Територіальні
форми організації національної економіки та їх співвідношення. Показники
регіональної структури економіки. Динаміка виробництва промислової та
сільськогосподарської продукції за економічними районами. Основні
структурні пропорції у зовнішньої торгівлі. Напрями інституційних змін та
перспективи збереження позитивної динаміки розвитку економіки України.
Пріоритетні сфери розвитку промислового комплексу.
Комплексна
оцінка
конкурентоспроможності
національної
економіки. Поняття національного багатства. Суть інноваційноконкурентоспроможної економіки та об'єктивна необхідність ЇЇ розвитку в
Україні. Концепція забезпечення конкурентоспроможності національної
економіки. Структура ВВП за галузями економіки. Система національних
рахунків. Оцінка продуктивності та ефективності національної економіки.
Оптимізація структури національного продукту. Наявність передумов для
досягнення конкурентних переваг національної економіки.
Роль тіньової економіки в економічному розвитку країни. Зміст та
методи формування і оцінки тіньової економіки. Тіньовий рух грошей і
товарів. Засоби державної боротьби з тіньовою економікою.
Економічна, соціальна та екологічна безпека України. Поняття та
сутність економічної безпеки. Види загроз та класифікація національних
економічних інтересів. Методологічні аспекти визначення рівня економічної
безпеки. Інтегральний показник економічної безпеки країни. Механізм
забезпечення економічної безпеки національної економіки.
Тема 6.7. Державність та державне управління економікою
Роль держави в національній економіці. Місце «держави» в
громадянському суспільстві. Економічні функції держави. Антимонопольна
(конкурентна) політика. Виробництво суспільних товарів як функція
держави. Стабілізаційна політика. Сутність понять: «державне втручання в
економіку», «економічна політика держави», «державне управління»,
«державна регуляторна політика», «державне регулювання економіки».
Об'єкти та суб'єкти економічної політики держави. Сутність ринкового
механізму розподілу. Націоналізація та приватизація як методи розподілу
власності. Значення та розвиток державного сектора економіки України.
Система
органів
державного
управління
національною
економікою та їх функції. Визначення державного управління. Об’єкти та
суб’єкти управління. Державне управління і виконавча влада. Ознаки
механізму здійснення державної влади. Взаємозв’язок державного
управління і виконавчої влади. Повноваження місцевих державних
адміністрацій. Цілі державного управління та їх види. Функція управління.
Державне регулювання як головна функція державного управління. Методи
державного регулювання економіки.
Пріоритетні напрямки державної політики розвитку національної
економіки. Формування стратегії соціально-економічного розвитку країни.
Пріоритетні напрямки
державної
політики
розвитку механізмів
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макроекономічного регулювання: структурно-інвестиційна та інноваційна
політика, бюджетно-фіскальна та грошова-кредитна політика. Розвиток
малого та середнього підприємництва в Україні. Економічний механізм
соціального захисту населення.
Тема 6.8. Демократія, економічна свобода та економічний порядок
Свобода і демократія як необхідні умови всебічного розвитку людини.
Індекс людського розвитку та його значення. Основні шляхи та методи
реалізації прав людини і громадянина. Економіка та права і свободи людини.
Тема 6.9. Програмування та прогнозування національної
економіки
Сутність понять: «прогноз», «гіпотеза»,
«план», «програма».
Теоретичний та управлінський аспекти прогнозування. Форми поєднання
прогнозу і плану (програми). Функції та принципи соціально-економічного
прогнозування. Класифікація та характеристика прогнозів.
Сутність понять: «прогнозування» та «метод прогнозування».
Класифікація методів прогнозування. Сутність комплексних економетричних
моделей
розвитку
національної
економіки.
Характеристика
макроекономічних моделей прогнозування економіки України. Державне
прогнозування економічного і соціального розвитку України.
Системний підхід у соціально-економічній політиці. Стратегія
економічної та соціальної політики України. Державна цільова програма та
організаційно-економічний механізм її реалізації.
Тема 6.10. Політика економічного зростання національної
економіки
Зіставлення понять економічне зростання та економічний розвиток.
Теорія та стратегія економічного зростання. Джерела економічного
зростання. Концепція сталого розвитку. Стратегія випереджального розвитку
для України. Інноваційний тип розвитку, інформаційно-інтелектуальні
технології як фактори піднесення економіки України. Форми реалізації
випереджального розвитку.
Тема 6.11. Регіональний розвиток національної економіки
Сутність поняття «регіон». Основні показники стану та розвитку
регіонів України. Валовий регіональний продукт як узагальнюючий показник
економічного і соціального розвитку регіону.
Роль та значення регіональних фінансів у забезпеченні
економічного і соціального розвитку регіонів. Структура фінансових
ресурсів регіону. Місцеві бюджети та їх функції. Економічна сутність
інвестицій та їх джерела. Інвестиційний потенціал регіону та об'єкти
інвестиційної діяльності.
Стратегічне управління регіональним розвитком національної
економіки. Сутність, принципи та мета стратегічного управління
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регіональним розвитком. Стратегічні завдання державної регіональної
політики на період до 2015 року. Механізм реалізації Державної стратегії
регіонального розвитку та його складові.
Тема 6. 12. Інституціонально-економічні форми інтеграції України
у світове господарство
Глобалізація як новий етап інтернаціоналізації світового господарства.
Міжнародні економічні організації та їх роль у вирішенні проблем
національних економік. Вектори міжнародної інтеграційної політики України
та її потенціал у системі світової економіки. Аналіз конкурентних переваг
національної економіки. Місце України в системі міжнародної торгівлі.
Платіжний баланс національної економіки. Оцінка ефективності
зовнішньоекономічної діяльності країни. Проблеми лібералізації державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних
інвестицій в Україну. Основні риси соціально-ринкової економіки України в
стратегічній перспективі.

26

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. / С.Я. Боринець. – К.: Знання, 2012. – 494 с.
2.
Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини : навч.посібник для
вузів / О. І. Бутук. - К. : Знання, 2014.
3.
Д'яконова І.І. Міжнародні фінанси: навч. посіб. / І.І. Д’яконова,
М.І. Макаренко, Ф.О. Журавка та ін.; за ред. М.І. Макаренка та І.І.
Д’яконової. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с.
4.
Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / С.М. Еш. – К.: Центр
учбової літератури, 2014. – 528 с.
5.
Косова Т.Д. Центральний банк і грошово-кредитна політика
Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 328 с.
6.
Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. Видання
3-тє, перероб. та доп. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В. Ковалевський. – К.:
Центр учбової літератури, 2015. – 640 с.
7.
Мозговий О.М. Міжнародні фінанси: навч. посіб./ О.М.
Мозговий— К.: КНЕУ, 2015. — 557 c.
8. Козак Ю. Г., Лук’яненко Д. Г., Макогон Ю. В. та ін. Міжнародна
економіка: Навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2014. — 672 с.
9. Міжнародна економіка: Навч. посіб. для самост. вивч. дисц. / За
ред. А. М. Поручника. — К: КНЕУ, 2015. — 156 с.
10. Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д. Г. Лук’яненко,
Б. В. Губський, О. М. Мозговий та ін.; За ред. Д. Г. Лук’яненка. — К.: КНЕУ,
2013. — 387 с.
11. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів
СОТ: Монографія / Кер. авт. кол і наук. ред. Т. М. Циганкова. — К.:
КНЕУ, 2003. — 660 с.
12. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України:
Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.
13. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна
торгівля: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 256
с.
14. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть /
А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський та ін. — К.: Либідь, 2002.
— 470 с.
15. Міжнародна торгівля: підручник. Видання 5-е, перероблене та
доповнене / За ред. Ю.Г. Козака. – Київ-Катовіце-Краков: Центр учбової
літератури, 2015. – 272 с.
16. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи,
2000.— 241 с.
17. Бюлетень законодавства і юридичної практики України “Правове
регулювання зовнішньоекономічних відносин”. — 2001.— №7.— 414 с.

27

18. Митний кодекс України та нормативно-правові акти, що
регулюють його застосування: Зб. доп. / Уклад.: П.В.Пашко, В.П.Науменко.
— К.: Знання, 2004. — 734 с.
19. Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — К.:
Знання, 2006.— 407 с.
20. Основи міжнародної торгівлі: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака,
Н.С.Логвінової, Рженішевського. — К.: ЦНЛ, 2005. — 656 с.
21.
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч.
посіб. / За ред. О. Х. Юлдашева. — К.: МАУП, 2005. — 272 с.
22. Рокоча В. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. — К.:
Таксон, 2000 — Кн. І: Міжнародна торгівля: теорія та політика.— 320 с.
23. Рут Ф.Р., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. — К.:
Основи, 1998. — 743 с.
24. Боди З., Мертон Р. Финансы: Учебное пособие для вузов: Пер. с
англ.— К.: Изд. дом «Вильямс», 2000.— 592 с.
25. Брег С. Настольная книга финансового директора /Стивен М.
Брег.— К.:Альпина Бизнес Букс, 2012.— 532 с.
26. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.— К.:
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009.— 1120 с.
27. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту.— Київ: Молодь,
2014.— 998 с.
28. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор
инвестиций. Анализ отчетности.— К.: Финансы и статистика, 2013. — 432 с.
29. Оспіщев В.І., Близнюк О.В., Кривоший В.В. Корпоративні
фінанси: Навч. посіб. – К.: Знання, 2014. – 335.
30. Росс С А., Вестерфилд Р.В., Джордан В Д. Основы
корпоративных финансов.— К.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000.— 718 с.
31. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческих
банках.— К.: Catallaxy, 2004.
32. Техника финансового анализа. 10-е изд. /Э. Хелферт.— К:,
2013.— 640 с.
33. Ченг Ф.Ли, Дж.И. Финнерти. Финансы корпораций: теория,
методы и практика.— К.: 2009.— 686 с.
34. Хэррис Дж. Мэнвилл. Корпоративніе финансы./ Перевод с англ. К.: Информационный издательский дом “Филинь”, 2006.
35. Юданов
А.Ю.
Секреты
финансовой
устойчивости
международных монополий. - К.: Финансы и статистика, 2012.
36. Кошкарьова Є.Л. Шуба О.А. КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ.
Навчально-методичний посібник
37. Регулювання
національних
фондових
ринків.
Огляд
законодавства
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.pravoznavec.com.ua/books/142/9776/32/

28

38. Шляхи удосконалення фондового ринку України через призму
світового досвіду / Електронии ресурс / Режим доступу :
http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15326/1/4.pdf
39. О.А. Шуба, М.В. Шуба - М.І. Туган-Барановський: Творча …,
2015 - dspace.uccu.org.ua [PDF] Еволюція підходів до дослідження глобальної
системи резервних валют в умовах соціально-економічної асиметрії …
40. О.А. Шуба, О.О. Габінська – М.І. Туган-Барановський: …, 2015 dspace.uccu.org.ua [PDF] Дослідження впливу дивідендної політики компанії
на інвестиційну привабливість її акцій в умовах соціально-економічної
…[PDF] uccu.org.u
41. О.А. Шуба, Я.В. Єгупов – М.І. Туган-Барановський: Творча …,
2015 - dspace.uccu.org.ua [PDF] uccu.org.ua [PDF] Фондові індекси як
узагальнюючі показники стану фондового ринку в умовах соціальноекономічної асиметрії світового …
42. ОА Шуба - Бізнес Інформ, 2015 - irbis-nbuv.gov.ua Сучасна
дивідендна політика компаній Німеччини.
43. Бункина М.К. Национальная экономика: Ученик для ВУЗов .- М.:
Палеотив Логос, 2003.
44. Градов А.П. Национальная экономика: - СПб.: Питер-Пресс,
2007. – 240 с.
45. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України:
Національна макроекономіка: Посібник. – К.: Академвидав, 2002. – 368 с.
46. Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна: Навчальний
посібник – К.: Знання, 2006. – 324 с.
47. Національна економіка: Підручник /За ред. П.В.Круша. – К.:
Каравела, 2008. – 416 с.
48. Національна економіка: Тексти лекцій / О.П.Тищенко,
А.Є.Никифоров, Т.Ф.Куценко та інш. / За ред.. А.Г.Савченко. – К.: КНЕУ,
2007. – 464 с.
49. Національна економіка: Навч. посібник / За ред. В.М.Тарасевича
– Київ «Центр учбової літератури», 2009.
50. Национальная экономика: Учебник / Под ред. П.В.Савченко. –
М.: Экономист, 2007. – 864 с.
51. Пухтеєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навчальний
посібник – К.: КНЕУ, 2005. – 254 с.
52. Юсупов К.Н., Янгиров А.В., Таймасов А.Р. Национальная
экономика: Учебное пособие / Под общ. Ред. К.Н.Юсупова. – М.: КНОРУС,
2008. – 288 с.
53. Задорожний Г.В., Задорожна О.Г. Соціальне партнерство як
сучасний ціннісно-раціональний тренд реалізації імперативу виживання
людства на засадах особистісної методології господарствознавства //
Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: Монографія /
[кол. авт.] : за заг. ред. Г.П. Скляра. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 7-32.

29

54. Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Человекомерная
экономическая наука: проблемы методологии. – Харьков: ВННОО имени В.
И. Вернадского, 2015. – 416 с.
55. Задорожный Г.В., Задорожная О.Г. О личностной методологии
анализа современных соціально-экономических асимметрий мирового
хазяйства в свете научного наследия М.И. Туган-Барановского // М.І. ТуганБарановський: творча спадщина та сучасна економічна наука. Матеріали
міжнародної науково-практичної конференції до 150-річчя з дня народження
М.І. Туган-Барановського (15-16 жовтня 2015) / відп. ред. О.І. Давидов. - Х.:
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 345-352, 524 с.
56. Задорожний Г.В., Задорожна О.Г. Постнекласична економічна
наука. Навчально-методичні вказівки для вивчення навчальної дисципліни
при підготовці магістрів економіки за спеціалізацією «Міжнародна
економіка». – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - 19 с.
57. Задорожний Г.В., Задорожна О.Г. Глобалістика. Навчальнометодичні вказівки для вивчення навчальної дисципліни при підготовці
магістрів економіки за спеціалізацією «Міжнародна економіка». – Харків:
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. - 28 с.
58. Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Проблемы современной
онтологии как судьбоносной науки для выживания человечества (препринты
докладов и тезисы выступлений на городском междисциплинарном
методологическом семинаре). – Харьков: ВННОО, 2016. – 63 с.
59. Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Онтологическое знание и
затмение інструментального раз ума: судьбоносность глобальной проблемы
самосохранения человека/ человечества (препринт доклада к заседанию
Харьковского городского междисциплинарного семинара, по священного 20летию Харьковской Каразинской методологической школы исследований
хазяйства, октябрь 2016 г.). - Харьков: ВННОО, 2016. – 23 с.
60. Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Человек хозяйствующий:
онтологические основания целостной благостной жизнедеятельности в
глобальном кризисном мире (препринт доклада на городском
междисциплинарном методологическом семинаре, посвященном 135-летию
со дня рождения П. Тейяра де Шардена и 145-летию со дня рождения С.Н.
Булгакова). – 38 с. (1,6 у.п.л.)
61. Задорожный Г. В., Задорожная О. Г. Духовность как основание
седьмого
«технологического» уклада
и проблема
современного
мирохозяйства (препринт научного доклада на междисциплинарном
методологическом семинаре). – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. –
25 с.

