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ВСТУП 

 

Програма   навчальної   дисципліни   “ міжнародна економіка” складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки 

 

Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

спеціальності (напряму)  051 “ Економіка” 

 

спеціалізації Міжнародна економіка 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни - формування системи знань з теорії 

становлення, еволюції та функціонування міжнародної економіки як цілісної системи та 

окремих її сфер, засвоєння методології аналізу міжнародного співробітництва у сфері 

торгівлі, підприємництва, інвестицій, а також процесів економічної інтеграції і 

глобалізації країн, формування навичок аналізу та оптимізації державної політики в усіх 

сферах міжнародної співпраці. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: вивчити основні поняття і категорії 

дисципліни, структуру та суб’єкти міжнародної економіки, вивчити теорії міжнародної торгівлі, 

міжнародного науково-технологічного обміну та міжнародної міграції населення, основи 
регулювання міжнародної торгівлі міжнародного науково-технологічного обміну та міжнародної 

міграції населення, вивчити основні тенденції міжнародної торгівлі товарами та послугами, 

розвитку міжнародного ринку технологій та світового ринку праці, сучасні тенденції міжнародної 
трудової міграції. 

 

1.3. Кількість кредитів: 4 

 

1.4. Загальна кількість годин:120 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Основна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

4-й -й 

Лекції 

32  

Практичні, семінарські заняття 

32  год. 

Самостійна робота 

56  

Контрольна робота 

1  

 

 

 

 

 



1.5. Заплановані результати навчання: студенти мають засвоїти основні поняття і 

категорії дисципліни, розуміти структуру та суб’єкти міжнародної економіки, знати теорії 

міжнародної торгівлі, міжнародного науково-технологічного обміну та міжнародної міграції 

населення, засвоїти основи регулювання міжнародної торгівлі міжнародного науково-

технологічного обміну та міжнародної міграції населення, визначати основні тенденції 
міжнародної торгівлі товарами та послугами, розвитку міжнародного ринку технологій та 

світового ринку праці, сучасні тенденції міжнародної трудової міграції. Володіти інструментами 

та методами аналізу та оцінки потенціалу міжнародної торгівлі двох країн, визначати виграш 
міжнародної торгівлі, оцінювати наслідки впливу факторів попиту та пропозиції у міжнародному 

торговельному співробітництві, узагальнювати висновки щодо оптимізації зовнішньоторговельної 

та міжнародної міграційної політики держави. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 Розділ 1. Міжнародна економічна система 

 Тема 1. Еволюція міжнародних економічних зв’язків. 

Попит і пропозиція в міжнародній економіці. Сукупний попит і сукупна 

пропозиція. Товари, що торгуються, та товари, що не торгуються. 

Фактори виробництва: загальна характеристика. Міжнародний поділ праці. 

Міжнародний поділ факторів виробництва як передумова розвитку міжнародної 

економіки.  

Становлення світового ринку. Визначення, основні риси та функції світового 

ринку. Міжнародна торгівля. Експорт, імпорт, торговельне сальдо, торговий обіг. 

Рівновага на світовому ринку. 

Виникнення світового господарства та його сучасні риси. Відкритість національних 

економік та їх орієнтація на міжнародну співпрацю. Відкрита економіка: поняття та 

основні риси. 

Види та мобільність факторів виробництва.  

 Становлення міжнародної економіки, її основні ознаки. Теорія міжнародної 

економіки та її структура. 

 Тема 2. Сучасна міжнародна економічна система. 

Поняття „міжнародна економічна система”. Структура і суб’єкти міжнародної 

економіки. Сектори економічної діяльності. Система національних рахунків.  

Міжнародні економічні операції: поняття та види. 

Взаємозв’язки між секторами економіки. 

Потоки руху грошових коштів. 

Тема 3. Національні економіки. 

Поняття «національна економіка». Її місце в міжнародній економічній системі.  

Галузева структура національного господарства. 

Стадії економічного розвитку країн та типи економіки. Економічний уклад і 

політика економічного розвитку країн. 

 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. 

Тема 4. Міжнародна економічна діяльність. 

Поняття „міжнародна економічна діяльність”: сутність та принципи. 

Класифікація форм міжнародної економічної діяльності. 

Міжнародна торгівля товарами. Торгівля на приватному рівні та за участі 

державних інститутів. Купівля-продаж товарів: експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. 

Прямі та непрямі (опосередковані) торговельні операції. Товарообмінні операції: бартерні 

операції, торговельні компенсаційні операції (компенсаційні угоди, зустрічні закупівлі, 

авансові закупівлі, викуп застарілої продукції, операції з давальницькою сировиною), 

промислові компенсаційні операції. 

Міжнародна торгівля послугами. Міжнародні угоди в сфері послуг. Класифікації 

послуг. Масштаби міжнародної торгівлі послугами. Послуги міжнародного транспорту. 

Міжнародні транспортні операції. Транспортні витрати. Міжнародні поїздки: облік та 

види. Міжнародні туристичні послуги. Міжнародні послуги у сфері науки та освіти.  

Інформаційні послуги. Міжнародний консалтинг. Міжнародний лізинг: переваги та 

масштаби. Міжнародні кредитно-фінансові послуги. 

Транскордонний рух капіталів. Вивіз та ввіз капіталів. Створення привабливих 

інвестиційних умов у країні. Міжнародний кредит. Міжнародні валютно-фінансові 



відносини. 

Міжнародна міграція робочої сили: сутність та види, економічні та соціальні 

наслідки. Сучасні тенденції і перспективи. 

Міжнародне співробітництво у виробничих, науково-технічних сферах: форми, 

масштаби, роль у розвитку економіки і суспільства. 

Спільне розв’язання економічними засобами глобальних проблем розвитку. 

Основні глобальні проблеми: сутність та засоби і шляхи вирішення.  

Участь у діяльності міжнародних економічних організацій.  

Розділ 2. Міжнародна торгівля 

Тема 1. Теорії міжнародної торгівлі. 

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилістська теорія. Значення та 

недоліки меркантилізму. Теорія абсолютних переваг і економічне зростання. Теорія 

порівняльних переваг. Альтернативна ціна товару. Виграш від торгівлі кількома товарами. 

Теорія співвідношення факторів виробництва. Забезпеченість країн факторами 

виробництва та обмін товарами. Парадокс Леонтьєва. 

Загальна рівновага в міжнародній торгівлі. Стандартна модель міжнародної 

торгівлі. Виграш від торгівлі. Торгівля між малою та великою країнами. Теорія загальної 

рівноваги. Міжнародна рівновага. Розвиток сучасної міжнародної торгівлі. Принципи 

вартісного оцінювання. Структура міжнародної торгівлі. Інструменти аналізу міжнародної 

торгівлі. Умови торгівлі. Еластичність експорту та імпорту. Ефекти доходу і заміщення. 

Типи економічного зростання. Ефект перерозподілу доходів. Модель 

торгуємих/неторгуємих товарів: формування пропозиції, попиту і баланс. 

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Обмеженість класичних теорій 

міжнародної торгівлі. Нетрадиційні підходи. 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.  

Теорії торгівлі послугами.  

Поняття конкурентоспроможності в міжнародній торгівлі. Теорія конкурентних 

переваг М. Портера. 

Тема 2. 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.  

Аграрний мегаринок: сучасний стан та перспективи. Світовий ринок зернових. 

Ринок цукру та олії. Ринок продукції м’ясо-молочної промисловості, птахівництва. Ринок 

овочів та фруктів у світі. Ринок риби та морепродуктів. 

Світовий ринок продукції видобувної промисловості. Світовий ринок нафти та 

нафтопродуктів. Мегаринок вугілля. Світова торгівля металевими рудами та металами. 

Мегаринок мінеральної сировини. 

Мегаринок товарів оброблювальної промисловості. Світовий ринок продукції  

машинобудування (загальна, транспортна, автомобільна, авіакосмічна, військова галузі). 

Ринок електротехнічної та електронної продукції у світі. Мегаринок продукції хімії та 

полімерів, фармацевтики. Основні тенденції на ринку готових харчових продуктів. 

Світовий ринок товарів легкої промисловості. 

Міжнародний ринок послуг. Світовий ринок технологій. Оренда машин і 

обладнання у світі. Надання інформаційних послуг. Міжнародний ринок реклами. 

Світовий страховий ринок. Ринок транспортних послуг. Міжнародний ринок туристичних 

послуг. 

Тема 3. Міжнародна торгова політика. 

Роль держави в міжнародній торгівлі. Види міжнародної торгової політики: 



лібералізм та протекціонізм. Інструменти і характер торговельної політики. 

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Митні тарифи та мито. Види 

мита. Рівень митного обкладення. Тарифна ескалація. Економічна роль тарифу. Його 

вплив на економіку малої країни та економіку великої країни. Види тарифної політики.  

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження. 

Квотування. Контингентування. Ліцензування. „Добровільні” обмеження експорту. 

Приховані методи торгової політики: види та ефекти. Фінансові методи торгової політики. 

Субсидії. Експортні кредити. Демпінг. Торговельні угоди. Правові режими.  

Державне регулювання міжнародної торгівлі послугами. 

Особливості та ефективність міжнародної торгової політики в сучасних умовах. 

Розділ 3. Міжнародний рух технологій та трудових ресурсів 

Тема 1. Міжнародний науково-технологічний обмін. 

Поняття міжнародного обміну технологіями та його роль в міжнародній економіці. 

Сучасні тенденції у сфері міжнародного науково-технологічного обміну. 

Теорії міжнародного науково-технологічного обміну. Модель технічного прогресу 

Д. Хікса. Вплив технічного прогресу на міжнародну торгівлю. Динамічні моделі 

технологічних відмінностей: теорії технологічного розриву М. Познера та життєвого 

циклу товарів Р. Вернера.  

Механізми міжнародного обміну технологій. Правові форми захисту технологій. 

Форми передавання технологій. Вимірювання обсягів технологічного обміну.  

Міжнародне технічне сприяння. Форми технічного сприяння. Механізми технічної 

допомоги. 

Особливості державного регулювання обміну технологій. 

Тема 2. Світовий ринок праці.  

Демографічні, економічні та соціальні передумови формування світового ринку 

праці. Роль глобальної інформаційної мережі Інтернет у формуванні попиту та пропозиції 

на ринку праці. Національний, регіональний та світовий ринки праці.  

Трудовий потенціал та робоча сила у світі. Національні відмінності робочої сили. 

Основні моделі ринків праці у світі.   

Пропозиція на світовому ринку праці. Професійно-кваліфікаційна сегментація 

світового ринку праці. Гнучка робоча сила у світовій економіці. Рівень зайнятості та його 

динаміка в країнах світу. Основні форми зайнятості. Дистанційна зайнятість.   

Особливості формування попиту на світовому ринку праці. Циклічне, структурне 

та інституційне безробіття: сучасні тенденції та заходи вирішення проблеми. 

Умови праці та заробітна плата в країнах світу. Міжнародна організація праці. 

Сучасні проблеми сфери праці та соціально-трудових відносин у світі. Концепція гідної 

праці МОП.  

Регулювання ринку праці на регіональному рівні.  

Державна політика зайнятості: досвід країн світу. 

Тема 3. Міжнародна трудова міграція. 

Міжнародна міграція робочої сили: сутність, економічні та соціальні передумови. 

Сучасні тенденції і перспективи руху робочої сили. 

Теорії міжнародної міграції 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. Механізми контролю міграції. 

Імміграційна політика. Стимулювання рееміграції. 

 

 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
с
ь

о
г

о
  у тому числі 

у
с
ь

о
г

о
  у тому числі 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Міжнародна економічна система 

Тема 1. Еволюція 

міжнародних 

економічних зв’язків. 

6 2 2   2       

Тема 2. Сучасна 

міжнародна економічна 

система.  

9 2 2   3       

Тема 3. Національні 

економіки. 

8 2 2   5       

Тема 4. Міжнародна 
економічна діяльність. 

8 2 2   5       

Разом за розділом 1 31 8 8   15       

Розділ 2. Міжнародна торгівля 

Тема 5. Теорії 
міжнародної торгівлі. 

20 6 6   8       

Тема 6. Світовий 

ринок товарів та 

послуг.  

14 4 4   6       

Тема 7. Міжнародна 

торгова політика. 

17 4 6   7       

Разом за розділом 2 51 14 16   21       

Розділ 3. Міжнародний рух технологій та трудових ресурсів 

Тема 8. Міжнародний 

науково-

технологічний обмін. 

14 4 4   6       

Тема 9. Світовий 

ринок праці.  

10 2 2   6       

Тема 10. Міжнародна 

трудова міграція. 

14 4 4   6       

Разом за розділом 3 38 10 10   18       

Усього годин  120 32 34   54       
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Еволюція міжнародних економічних зв’язків. 2 

2 Сучасна міжнародна економічна система. 3 

3 Національні економіки. 2 

4 Міжнародна економічна діяльність. 3 

5 Теорія міжнародної торгівлі. 6 

6 Світовий ринок товарів та послуг. 2 

7 Міжнародна торгова політика. 6 

8 Міжнародний науково-технологічний обмін. 3 

9 Світовий ринок праці. 2 

10 Міжнародна трудова міграція. 3 

 Разом  32 

 

 

 

5. Завдання для самостійної робота 
№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Дослідження впливу міжнародної торгівлі на економічне зростання 
національних економік та світової економіки в цілому  

6 

2 Дослідження товарної та географічної структури міжнародної торгівлі, 

виявлення сучасних тенденцій динаміки та структури міжнародної 

торгівлі, диверсифікації форм міжнародних відносин в умовах 
глобалізації, сервісізації та інформатизації світової економіки 

14 

3 Міжнародна торгова політика: особливості у розвинених та країнах, що 

розвиваються. Роль ВТО. Конкурентоспроможність національної 

економіки 

12 

4 Дослідження національних моделей зовнішньоторговельної політики у 

сучасному світі 

12 

5 Дослідження потоків трудової міграції у світі за формами, обсягом, 

оцінювання економічного ефекту 

12 

 Разом  56 

 

 

 

6. Методи контролю 

 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять. Загальна 

кількість балів за успішне виконання завдань - 60%. До них включаються по 20 балів за кожний 

поточний контроль знань,отриманих за вивчення розділу. 

Підсумковий контроль здійснюється під час проведення письмового заліку. Загальна 
кількість балів за успішне виконання залікових завдань - 40%. 

Час виконання - 45 хвилин 
Критерії оцінювання письмових відповідей на заліку: 

Творче питання - 10% 

             Тести - 30% 
 

 

 
 

 

 



7. Схема нарахування балів 

 

Приклад для підсумкового семестрового контролю в формі заліку без виконання 

залікової роботи 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залікова 

робота 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

Контрольна робота, 
передбачена 

навчальним планом 

 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 10 40 100 

3 3 3 3 7 6 7 6 6 6 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для заліку 

90 – 100 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 

 

 

8. Рекомендована література 
Основна література 

1. Міжнародна економіка [текст] : навч. посіб. / За ред. Г. Е. Гронтковської /. Г. Е. 

Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К. : «Центр учбової літератури», 

2014. – 384 с.  
2. Міжнародна економіка : навч. посіб. / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, Т. М. 

Камінська та ін. ; за заг. ред. С. М. Макухи. - X. : Право, 2012. - 192 с. 

3. Міжнародна  економіка  :  підручник  /  В.  В.  Білоцерківець, О. О. Завгородня, В. 
К. Лебедєва, О. В. Золотарьова ; за ред. А. О. Задої, В. М. Трасевича. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 416 с. 

4. Міжнародна мікроекономіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. 

Логвінова, А. А. Наумчик ; за ред Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логінової. – 3-тє вид., 

перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 368 с. 
5. Міжнародна мікроекономіка : навч. посібник / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. 

Логвінова, А. А. Наумчик ; за ред Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логінової. – 3-тє вид., 

перероб. та доп. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

Допоміжна література 

1. Світовий  ринок  товарів  та  послуг :  підручник :  у 2  ч.  Ч. 1 / А. А. Мазаракі, Є. 

М. Воронова, В. В. Юхименко  та  ін. ;  за  заг. ред. А. А. Мазаракі. – Xарків : Ранок, 2008. – 240 с. 
2. Світовий ринок товарів та послуг  : підручник  : у 2 ч. Ч. 2  /А. А. Мазаракі, Є. М. 

Воронова, І. В. Чаус та  ін.  ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. – Xарків : Ранок, 2008. – 240 с.  

3. Міжнародна  економіка  та  міжнародні  економічні  відносини: дайджест. Вип. 8. 

[Електронний ресурс]  / Нац. ун-т харч.   технол., Наук.-техн. б-ка ;  підгот.  О. В.  Олабоді.  –  
Київ,    2016.  –  19  с.  -  Режим  доступа  :  http://library.nuft.edu.ua/inform/ekonomika2016.pdf. - 

Назва з екрана. 

4. Кім Т.І., Зайцев О. Непряме оподаткування як фактор регулювання зовнішньої 
торгівлі / Національні моделі розвитку конкурентних переваг: збірник наукових праць науково-

практичної конференції молодих вчених та студентів. -  Харків: ХНУ, 2010. - 228 с. - с. 106 - 112. 



5. Кім Т.І., Массалов С. Вплив непрямих податків на зовнішню торгівлю України. / 

Національні моделі розвитку конкурентних переваг: збірник наукових праць науково-практичної 
конференції молодих вчених та студентів. -  Харків: ХНУ, 2010. - 228 с. – с. 112-115. 

6. Ким Т.И., Ещенко Е. Кластеризация как фактор укрепления национальных 

конкурентных преимуществ / Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття: збірник 
наукових праць науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. -  Харків: ХНУ, 

2010. – 176 с. – с.100-105. 

7. Ким Т.И.,  Литвинова Е.И. Трудовая мобильность как фактор укрепления 

конкурентных преимуществ национальной экономики / Національні конкурентні переваги: 
виклики тисячоліття: збірник наукових праць науково-практичної конференції молодих вчених та 

студентів. -  Харків: ХНУ, 2010. – 176 с. – с. 105 – 111. 

8. Ким Т.И., Ройтер М. Брэндинг Украины как средство укрепления ее конкурентных 
преимуществ / Національні конкурентні переваги: виклики тисячоліття: збірник наукових праць 

науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. -  Харків: ХНУ, 2010. – 176 с. – с. 

166 – 172. 

9. Ким Т.И., Цао Тинтин, Ким А.А. Товарная структура торговли Украины и Китая / 
Актуальні проблеми міжнародного бізнесу в умовах невизначеності глобального середовища: 

Матеріали студентської конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 91 с., с. 66-70. 

10. Кім Т.І., Бойко Г.О. Національний імідж країни у глобальному середовищі / Т.І. 
Кім, Г.О. Бойко // Глобальна господарська система: нові погрози та можливості: матеріали 

студентської конференції. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 192 с., с. 68-74.  

11. Кім Т.І., Ганжерлі Г.О. Зовнішня торгівля енергоносіями як фактор економічного 
зростання Росії / Т.І. Кім, Г.О. Ганжерлі // Глобальна господарська система: нові погрози та 

можливості: матеріали студентської конференції. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 192 с., 

с. 74-78.  

12. Кім Т.І., Литвинова К.В. Передумови і фактори позиціонування України на 
світовому ринку освітніх послуг / Т.І. Кім, К.В. Литвинова // Глобальна господарська система: нові 

погрози та можливості: матеріали студентської конференції. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2013. – 192 с., с. 79-85. 
13. Кім Т.І., Голік О.В. Виробничий потенціал, структура зовнішньої торгівлі та 

перспективи модернізації економіки України в сучасних умовах. Факторні умови нарощення 

конкурентних переваг економіки та зовнішньоекономічна політика України в сучасних умовах / 
Т.І. Кім, О.В. Голік // Інституційні зміни глобальної господарської системи: Збірник наукових 

праць міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Харків: ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2013. – 244 с., с. 85 - 92. 

14. Кім Т.І., Колцун О.В. Умови та фактори інтернаціоналізації українського ринку 
освітніх послуг / Т.І. Кім, О.В. Колцун // Інституційні зміни глобальної господарської системи: 

Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та 

студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 244 с., с. 92 - 96. 
15. Кім Т.І., Будрейко М.А. Світова освітня міграція у контексті формування  та 

інституціоналізації міжнародного освітнього простору / Т.І. Кім, М.А. Будрейко // Інституційні 

зміни глобальної господарської системи: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених та студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 244 с., с. 80 - 
85. 

16. Ким Т.И., Тань Сяохуєй. Модель модернизации экономики и изменение структуры 

внешней торговли Китая в 2001-2011 гг./ Т.И. Ким, Тань Сяохуєй // Інституційні зміни глобальної 
господарської системи: Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 244 с., с. 75 - 80. 

17. Кім Т.І., Панова А.В. Світова торгівля товарами: сучасні тенденції структурної 
трансформації // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах 
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18. Ким Т.И., Ли Цзя Цян. Экономический потенциал и глобальная 
конкурентоспособность Китая в современных условиях // Сучасні тренди трансформації світового 

господарства: Збірник наукових праць викладачів та студентів. – Харків: Точка, 2014. – 262 с., с. 
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19. Ким Т.И., Маймайти Сайдин Паерхати. Новый этап развития и перспективы 
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конференції з міжнародною участю 15-16 жовтня 2015р. - Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. – 

524с., с. 368-376.  

23. Кім Т.І., Полукаров М. Напрями вдосконалення міграційної політики: досвід ЄС // 
Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин. Матеріали XІІ 

науково-практичної конференції молодих вчених 31 березня 2017 року. – Харків: ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2017. – 425с., с. 117-120. 
24. Кім Т.І., Кухар Е.І. Удосконалення системи трудової самореалізації молоді в 

Україні з урахуванням зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Т.І. Кім, Е.І. Кухар // Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. - № 6 (11), 2017. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.eastemeurope-ebm.in.ua/11-2017-ukr 
 

 

9. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

1. Сайт Організації об’єднаних націй (ООН): www.un.org 

2. Сайт Світової організації торгівлі (СОТ): www.wto.org 

3. Сайт Світового банку (СБ): www.worldbank.org 

4. Сайт Міжнародного валютного фонду (МВФ): www.imf.org 

5. Сайт Міжнародної організації праці (МОП): www.ilo.org 

6. Сайт Міжнародної організації з питань міграції населення (МОМ): www.iom.org 

7. Сайт Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ): www.weforum.org 
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