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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

Обов’язкова для студентів спец.
073 «Менеджмент», 075
«Маркетинг», 071 «Облік та
оподаткування», 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
076 «Підприємництво, торгівля,
біржова діяльність»

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

весняний
5
150
1
33*/17**
17/16
100/117
2,9/2,9
5/5

екзамен

* - всі спеціальності, окрім 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
** - спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2. Програма дисципліни
Ціль: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у
галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації
міжнародних економічних відносин.
Завдання: вивчення сутності міжнародної економічної системи та
закономірностей
її
розвитку,
методів
аналізу політико-правового,
економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури
міжнародної економічної діяльності, набуття знань про регулювання
міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему,
методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної
інтеграції, набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній
зовнішньоекономічній діяльності України.
Предмет: міжнародні економічні відносини як система господарських
зв'язків різних країн, що засновані на міжнародному поділі праці.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
1. Міжнародна економічна система
2. Міжнародна економічна діяльність
3. Світовий ринок товарів і послуг
4. Світовий фінансовий ринок
5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво
6. Міжнародний кредит

7. Світовий ринок праці
8. Міжнародна трудова міграція
9. Світова валютна система
10. Міжнародні розрахунки
11. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага
12. Міжнародна регіональна інтеграція
13. Глобалізація економічного розвитку
14. Інтеграція України у світову економіку
3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб’єкти та
особливості
Тема 1. Міжнародна економічна
9*/9**
2/1
1/1
6/7
система
Тема 2. Міжнародна економічна
9/8
2/1
1/1
6/7
діяльність
Разом за змістовим модулем 1
18/18
4/2
2/2
12/14
Змістовий модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин
Тема 3. Світовий ринок товарів та
13/14
3/2
2/2
8/10
послуг
8/10
Тема 4. Світовий фінансовий ринок
13/14
3/2
2/2
Тема 5. Прямі інвестиції
міжнародне виробництво
Тема 6. Міжнародний кредит

та

Тема 7. Світовий ринок праці
Тема 8. Міжнародна трудова
міграція
Тема 9. Світова валютна система
Тема 10. Міжнародні розрахунки
Тема 11. Платіжний баланс та
макроекономічна рівновага
Тема 12. Міжнародна регіональна
інтеграція
Тема 13. Глобалізація економічного
розвитку
Тема 14. Інтеграція України у
світову економіку
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

10/10

2/1

1/1

12/12

3/1

1/1

10/10

2/1

1/1

10/10

2/1

1/1

11/11

2/1

2/2

12/11,5

3/1,5

1/1

11/10,5

3/1,5

1/1

10/10

2/1

1/1

10/9,5

2/1

1/0,5

10/9,5

2/1

1/0,5

132/132
150

29/15
33/17

15/14
17/16

* - всі спеціальності, окрім 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
** - спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

7/8
8/10
7/8
7/8
7/8
8/9
7/8
7/8
7/8
7/8
88/103
100/117

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

2
3
4
5

6
7
8

9

всі спеціальності, окрім 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Вид та тема семінарського заняття
Кількість
годин
Семінар запитань і відповідь та з виконанням практичних задач
2
Форми й рівні міжнародних економічних відносин. Міжнародна
економічна діяльність суб’єктів світового господарства
Семінар з виконанням практичних задач
2
Система регулювання міжнародної торгівлі
Семінар з виконанням практичних задач
2
Міжнародний ринок боргових зобов'язань
Семінар з виконанням практичних задач
2
Прямі та портфельні інвестиції. Форми міжнародного кредиту
Семінар запитань і відповідь
2
Трудові ресурси світу та особливості міжнародної міграції робочої
сили
Семінар з виконанням практичних задач
2
Курсоутворення на світовому валютному ринку
Семінар запитань і відповідь та з виконанням практичних задач
2
Міжнародні платіжні системи. Платіжний баланс країни.
Семінар запитань і відповідь
2
Міжнародна економічна інтеграція. Перспективи процесів
глобалізації.
Семінар – розгорнута бесіда
1
Геоекономічна політика України

спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
№
з/п
1

2
3
4
5

6
7
8

Вид та тема семінарського заняття
Семінар запитань і відповідь та з виконанням практичних задач
Форми й рівні міжнародних економічних відносин. Міжнародна
економічна діяльність суб’єктів світового господарства
Семінар з виконанням практичних задач
Система регулювання міжнародної торгівлі
Семінар з виконанням практичних задач
Міжнародний ринок боргових зобов'язань
Семінар з виконанням практичних задач
Прямі та портфельні інвестиції. Форми міжнародного кредиту
Семінар запитань і відповідь
Трудові ресурси світу та особливості міжнародної міграції робочої
сили
Семінар з виконанням практичних задач
Курсоутворення на світовому валютному ринку
Семінар запитань і відповідь та з виконанням практичних задач
Міжнародні платіжні системи. Платіжний баланс країни.
Семінар -розгорнута бесіда
Міжнародна економічна інтеграція. Перспективи процесів
глобалізації. Геоекономічна політика України

Кількість
годин
2

2
2
2
2

2
2
2

5. Індивідуальні завдання
1.

2.

3.

4.

Добір і обробка статистичної інформації та аналіз однієї з форм
міжнародної економічної діяльності (за узгодженням з викладачем),
підготовка аналітичної довідки.
Підготовка оглядів періодичної літератури та доповіді щодо сучасних
інструментів регулювання однієї з форм міжнародної економічної
діяльності (за узгодженням з викладачем) та підготовка реферату,
доповіді.
Аналіз законодавчої основи (міжнародного та національного рівня) з
регулювання однієї з форм міжнародної економічної діяльності (за
узгодженням з викладачем).
Підготовка есе на тему «Значення розвитку міжнародної економіки»
(або на прикладі однієї з форм міжнародної економічної діяльності - за
узгодженням з викладачем).
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Кількість
годин
Вид та тема
Засоби
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
діагностики
ної
роботи
Змістовий модуль 1. Міжнародна економічна діяльність: сутність, суб’єкти та
особливості
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Тестування,
Семінар запитань і
рекомендованої
літератури
для
обговорення
питань:
фронтальне
та
відповідь та з
інтернаціоналізація господарського життя; міжнародний індивідуальне
виконанням
поділ праці як основа міжнародних відносин; етапи опитування,
практичних задач
формування сучасної світової економіки; систематизація
понятійний
Форми й рівні
країн; основні принципи міжнародного економічного
диктант,
права;
суть,
форми
і
суб’єкти
міжнародної
економічної
розв’язання
міжнародних
діяльності; зовнішньоекономічна діяльність; середовище практичних
економічних
МЕД; міжнародні економічні операції; основні
завдань
відносин. Форми й
12*/14** показники розвитку національної економіки.
рівні міжнародних
Джерела [1-3, 6, 8, 24].
економічних
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту
відносин.
Міжнародна
економічна
діяльність
суб’єктів світового
господарства
Разом змістовий
12/14
модуль 1
Змістовий модуль 2. Форми міжнародних економічних відносин
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
Тестування,
Семінар з
літератури
для
обговорення
питань:
сутність
фронтальне
та
виконанням
міжнародної торгівлі; основні теоретичні моделі індивідуальне
практичних задач
8/10
міжнародної торгівлі; світові ринки; система показників опитування,
Система
розвитку світової торгівлі; світові товарні ринки; розв’язання
регулювання
міжнародна торгівля послугами; форми та методи
практичних

Кількість
годин
Вид та тема
самостійЗміст самостійної роботи
семінарських занять
ної
роботи
торгівлі.
міжнародної
Джерела [1-4, 9-10].
торгівлі

Семінар з
виконанням
практичних задач
Міжнародний
ринок боргових
зобов'язань
Семінар з
виконанням
практичних задач
Прямі та
портфельні
інвестиції.

8/10

15/18

Форми
міжнародного
кредиту
Семінар з
виконанням
практичних задач
Трудові ресурси
світу та
особливості
міжнародної
міграції робочої
сили

Семінар з
виконанням
практичних задач
Курсоутворення на
світовому
валютному ринку

15/15

7/8

2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом аналізу показників міжнародної торгівлі; визначення абсолютних та порівняльних
переваг країн в умовах вільної торгівлі.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: міжнародний ринок
боргових зобов’язань; міжнародний ринок титулів
власності; міжнародний ринок фінансових деривативів.
Джерела [1, 5, 10, 15].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом
визначення вартості
боргових зобов’язань.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення
питань: функції
міжнародного переміщення капіталу; прямі зарубіжні
інвестиції та форми інвестування; причини інвестування;
методи стимулювання зарубіжних інвесторів; методи
регулювання
зарубіжних
інвестицій;
правила
міжнародного інвестування; міжнародний кредит та його
роль в МЕВ; форми міжнародного кредитування
зовнішній борг і проблеми його обслуговування;
кредитні рейтинги країн.
Джерела [1, 7, 10, 15, 18,20].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту
4. Самоперевірка знань шляхом аналізу очікуваного
прибутку від інвестицій в різних країнах світу.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення
питань: загальна
характеристика населення і трудових ресурсів світу;
якість робочої сили; світовий ринок праці і тенденції
його розвитку; проблеми зайнятості в світовій економіці;
причини міжнародної трудової міграції; наслідки та
напрями міжнародної трудової міграції; кількісні
показники межстранового переміщення трудових
ресурсів; державне регулювання трудової міграції;
міжнародно-правові основи міжстанової трудової
міграції.
Джерела [1-3, 6, 7, 9, 10, 23].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту
4. Самоперевірка знань шляхом аналізу показників зміни
численності населення.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: поняття і основні
елементи МВС; еволюція валютної системи; вартість
валюти і валютний курс; рівноважний валютний курс;
структура світового валютного ринку; форми торгівлі
валютою; валютні ризики і арбітраж; державне
регулювання валютного курсу.
Джерела [1, 10, 15, 18, 20].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом аналізу прибутку суб’єктів
господарювання від участі в арбітражних операціях.

Засоби
діагностики
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
понятійний
диктант.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань.,
понятійний
диктант

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Кількість
годин
Вид та тема
самостійсемінарських занять
ної
роботи
Семінар з
виконанням
практичних задач
Міжнародні
платіжні системи.
15/17
Платіжний баланс
країни

Семінар –
розгорнута бесіда
Міжнародна
економічна
інтеграція та
перспективи
процесів
глобалізації

14/16

Семінар –
розгорнута бесіда
Геоекономічна
політика України

Разом змістовий
модуль 2
Разом

7/8

Зміст самостійної роботи
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення
питань: міжнародні
розрахунки;
форми
міжнародних
розрахунків;
міжнародні платіжні системи; кліринг; ризики при
міжнародних розрахунках і методи їх мінімізації, : теорія
платіжного балансу; рахунок поточних операцій;
рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій;
фінансування платіжного балансу; теорії ПБ.
Джерела [1, 3, 4, 9-10].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом
аналізу індексних
показників ефективності міжнародних валютно-кредитних
операцій.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: суть, передумови і
цілі міжнародної регіональної інтеграції; етапи
міжнародної регіональної інтеграції; принципи оцінки
інтеграції; ефекти міжнародної економічної інтеграції;
міжнародні інтеграційні об’єднання, інтернаціоналізація
економіки ік основа глобалізації; суть і види глобалізації;
глобалізація економіки; суб’єкти глобалізаційних
процесів; наслідки глобалізації; загальні наслідки.
Джерела [1, 7-9, 17, 22].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: Україна, як суб’єкт
міжнародного економічного права та агент світового
господарства; регулювання міжнародної економічної
діяльності України; участь України у міжнародній
торгівлі товарами та послугами; участь України у
світових інвестиційних процесах; участь України у
системі міжнародних валютних відносин.
Джерела [1, 3, 7].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
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Засоби
діагностики
Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування
та обговорення
доповідей.

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
заслуховування
та понятійний
диктант.

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
1
1. Знання особливостей
міжнародної економічної
системи та закономірності її
розвитку, форми і методи
міжнародного торговельного,
інвестиційного, валютнофінансового співробітництва.
2. Знання особливостей, рівнів та
інструментів регулювання
міжнародної економічної
діяльності.
3. Вміння оцінювати вплив
глобалізаційних тенденцій на
розвиток суб’єктів міжнародної
економічної діяльності.
4. Знання методів та інструментів
управління міжнародною
економічною діяльністю
держави.
5. Вміння оцінювати
ефективність та умови розвитку
міжнародної економічної
діяльності України та
перспектив розвитку
міжнародних економічних
відносин в умовах міжнародної
інтеграції.
6. Вміння визначати і оцінювати
показники і фактори міжнародної
торгівлі, забезпечення рівноваги
платіжного балансу.
7. Вміння вільно орієнтуватися у
міжнародних економічних
процесах та ефективно
використовувати набуті знання у
практичній діяльності.
8. Вміння оцінювати стан,
ефективність і перспективи
розвитку міжнародної
економічної діяльності.

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5

6

+

-+

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
заліку: впродовж семестру (100 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Разом змістовий
модуль1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1

Вид роботи/бали*
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
2
3
2

3

Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

ПМК

Сума
балів
8

2

10
3
3
3
4
3
4
7
5

5
3

8

6

10

8

8

40

11

8

13

8

10

50

* - всі спеціальності, окрім 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

№ теми
практичного
заняття
Тема 1
Разом змістовий
модуль1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Разом змістовий
модуль 2
Разом

Тестові
завдання
3
3
1
1
1
1
1
1
2

Вид роботи/бали**
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
2
3
2

3

Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2

ПМК

Сума
балів
8

2

10
3
3
3
4
3
4
12

8

8

6

10

8

8

40

11

8

13

8

10

50

** - спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).
Оцінка
100-бальна шкала
Шкала ECTS
Національна шкала
90-100
A
5, «відмінно»
80-89
B
4, «добре»
75-79
C
70-74
D
3, «задовільно»
60-69
E
35-59
FX
2, «незадовільно»
0-34
F
11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література
Основна
1. Міжнародна економіка: Навч посіб / Укладачі: Чернега О.Б., Іваненко
І.А., Маловичко А.С. - Донецьк, Дон НУЕТ, 2011.- 153 с.
2. Міжнародна економіка Підруч. для студ. вищ. навч. заклад. Ю.Г. Козак та
ін. 3-те видання перероблене доповнене [Текст] К.: Центр учбової літ-ри, 2010.с.560.
3. Герасимчук В.Г. Міжнародна економіка Навч. посіб. [Текст] К.: Знання,
2009 .- с. 302.
4. Міжнародна торгівля. Навч посіб для студ Ю.Г. Козак [Текст] К.: Центр
учбової літ-ри, 2009.- с. 668.
5. Дахно І.І.Світова економіка Навч. посіб. вид. 2 перероб. та доповн.
[Текст] К.: Центр навч. Літ-ри, 2009.- с. 280.
6. Романчиков В. І. Міжнародні економічні відносини Навч. Посіб. [Текст]
К.: Центр. учбов. літ-ри, 2008.- с. 256.
7. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевський К.І. Міжнародна
економіка: в питаннях та відповідях: Навчальний посібник. [Текст] -Київ:
«Центр навчальної літератури», 2006.-675.
8. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні
відносини: Навч. посібник.- 3-тє вид., перероб. І доп. –[Текст] К.: Знання-Прес,
2007.- 406 с.
9. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная
микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебн. пособие
для вузов. [Текст] – М.: Международные отношения. 1997- 488 с.
10.
Міжнародна економіка: Методичні вказівки з вивчення дисципліни
для студентів економічних спеціальностей/ Укладачі: Чернега О.Б., Іваненко
І.А.- Донецьк, Дон НУЕТ, 2010.- 153 с.
Допоміжна
11. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное
пособие. [Текст] - М.: ИВЦ «Маркетинг», 2008. .- 401 с.
12. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и
международные экономические отношения. Ростов-на-Дону: Феникс, [Текст]
2007. .- 306 с.
13. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії
розвитку: Монографія. [Текст] –К.:ВІПОЛ, 2009.- 426 с.
14. Буглай В.Б., Ливенцев
Н.Н. Международные экономические
отношения: Учебное пособие. [Текст] - М.: Финансы и статистика, 2009. .- 423
с.
15. Гальчинский А.С. Сучасна валютна система. [Текст] – К.: Об’єднання
науково-виробничих ініціатів “ІЛВКА”, 2009. .- 412 с.

16. Гатина Г.Ф. Мерзликин В.А., Щукина Н.Н. Мировая єкономика:
Учебник. [Текст] - М.: ИНФРА-М-Пермь: Перм. Гос. Техн. ун-т, 2007. .- 356 с.
17. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція: Монографія.
[Текст] – ВІПОЛ,2009. .- 413 с.
18. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. Основи міжнародного
інвестування: Навчальний посібник. [Текст] – К.: КНЕУ, 2008. .- 326 с.
19. Международные экономические отношения: Учебник, под общ. ред.
В.Е.Рыбалкина. – 3е изд., перераб. и доп. [Текст] – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
20. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.
Учебник \ Под ред. Красавиной А.Н. [Текст] – М.: Финансы и статистика, 2005.
21. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник \За ред. А.С.
Філіпенко. [Текст] – К.: Либідь, 2009.
22. Мокій А. І. Міжнародні організації : навч. посіб. : рекоменд. М-вом
освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно та І.
Г. Бабець. ─ К.: Центр учб. л-ри, 2011. ─ 280 с.
23. Никитин С.М. Внешняя торговля и ценообразование: теория и практика
[Текст] // Деньги и кредит. – 2006, № 6. – с. 23-33.
24. Ревинский И.А. Международная экономика и мировые рынки: Учеб.
пособие. [Текст] -Новосибирск: Изд-во НГПУ,2007.
25. Семенов К.А. Международные экономические отношения: курс лекций.
[Текст] – М.: Гардарика, 2005.
Інформаційні ресурси
1. Офіційний веб-сайт офісу Європейської економічної комісії ООН
[Електронний ресурс] // Режим доступу: <http://www.un.org/ru/ecosoc/unece>.
2. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку // [Електронний
ресурс] // Режим доступу: www.unctad.org
3. Офіційний сайт Міжнародної фінансової корпорації // [Електронний
ресурс] // Режим доступу: http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/AttachmentsByTitle/
russian_articles/$FILE/russian_articles.pdf.
4. Офіційний сайт Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних
спорів
//
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://icsid.worldbank.org/ICSID/ FrontServlet?requestType
5. Офіційний сайт Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій //
[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.miga.org/quickref/
index_sv.cfm?stid=1583
6. Офіційний сайт Світової організації торгівлі // [Електронний ресурс] //
Режим доступу: www.wto.orgОфіційний веб-сайт Всесвітньої організації
інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Режим доступу:
<http://www.wipo.int/portal/index.html.ru>.
7. Офіційний веб-сайт Міжнародної торговельної палати [Електронний
ресурс] // Режим доступу: <http://www.iccwbo.org
8. World Investment Report 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.unctad.org/en/docs/wir2010_en.pdf.
9.
Офіційний веб-сайт Верховної Ради України // Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=15-93

