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Якщо вас зацікавлять матеріали 

поперегляду, звертайтеся до 

Наукової бібліотеки, де вам 

допоможуть підібрати не тільки 

запропоновану літературу, а й 

літературу на будь яку іншу тему. 



Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посібн. / за 

ред. А. О. Задої. — Київ : Знання, 2007. — 332 с. 

 

    У посібнику розглянуто питання формування міжнародних 

стратегій економічного розвитку в сучасних умовах. Увагу приділено 

специфіці формування стратегій розвитку України в умовах 

інтеграційних процесів у сучасному світі. Наведено порівняльні 

моделі розвитку провідних країн, визначено специфіку стратегій 

перехідних економік. До кожної теми додаються вправи, розроблені 

відповідно до типової програми нормативної навчальної дисципліни 

“Міжнародні стратегії економічного розвитку. 

 

 

Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посібн. / за 

ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, І. В. Ліганенко. – Київ : 

ЦУЛ, 2009. – 356 с. 

 

    У другому виданні навчального посібника висвітлюються 

теоретичні питання міжнародних стратегій економічного розвитку та 

їх практичне втілення на національному й інтеграційному рівнях. 

Особлива увага приділяється аналізу специфіки стратегічних політик 

країн транзитивної економіки, передусім України. Призначається для 

викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для 

фахівців практиків в галузі міжнародної економічної діяльності. 

 

 

Хомяков В. І.  

    Економіка сучасної України : навч. посібник для внз / В. І. 

Хомяков, І. В. Бакум. – Київ : Кондор, 2009. - 427 c. 

 

    Висвітлено особливості функціонування економіки сучасної 

України. Охарактеризовано загальні параметри класичної ринкової 

економіки та її сучасні трансформаційні варіанти. Запропоновано 

класифікацію основних типів перехідної економіки, характерних для 

постсоціалістичних країн. Сформульовано стратегічну мету розвитку 

України. 



Економіка зарубіжних країн : навч. посібник / А. П. Голіков, О. Г. 

Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз ; за ред. А. П. 

Голікова. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. 

 

    Дається характеристика сучасного стану національних економік 

зарубіжних країн. Аналізуються тенденції та перспективи їх розвитку 

в умовах інтернаціоналізації господарської діяльності та глобалізації. 

Посібник рекомендовано для студентів спеціальностей «міжнародна 

економіка», «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 

«міжнародні економічні відносини». 

 

 

 

Світова економіка : навч. посібник / за ред. Ю. Г. Козака, В. В. 

Ковалевського, Н. С. Логвінової. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2010. – 328 с. 

 

    Посібник спрямований на активне засвоєння курсу «Світова 

економі-ка» згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки 

України. Він містить аналіз становлення та розвитку сучасної світової 

економіки як особливої органічної та цілісної системи. Особлива 

увага приділяється розгляду типологічної та регіонально-

інтеграційної структури світової економіки, а також економічній 

політиці країн світу. Для студентів економічних вузів та факультетів. 

 

 

Патика Н.І. 

    Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика, О. 

В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко. - Київ : ЦУЛ, 2014. - 560 с. 

 

    В навчальному посібнику розглянуті теоретичні засади та форми 

розвитку міжнародних економічних відносин, еволюційні періоди їх 

формування, валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку 

міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та 

міжнародної економічної інтеграції. 



Міжнародні економічні відносини : у 2-х ч. Ч 1 : навч. посібн. / Л. 

Б. Шостак, А. А. Олешко, О. І. Дікарєв, О. С. Бадрак ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. – Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. - 

490 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 40) 

У навчальному посібнику розкрито основні питання теорії, 

методології та практики міжнародних економічних відносин. 

Начальний матеріал викладено з урахуванням новітніх тенденцій у 

міжнародних економічних відносинах, спричинених глобалізацією та 

регіонолізацією світогосподарських процесів, віртуалізацією 

міжнародної економіки, формуванням інформаційного суспільства, 

динамічними змінами у міжнародному русі капіталу, робочої сили, 

валютно-фінансових відносинах, переформатуванням міжнародних 

фінансових і торговельних центрів і умов функціонування офшорних юрисдикцій. 

 

Міжнародні економічні відносини : у 2-х ч. Ч 2 : навч. посібн. / Л. 

Б. Шостак, А. А. Олешко, О. І. Дікарєв, О. С. Бадрак ; Нац. ун-т 

держ. податк. служби України. – Ірпінь : Вид-во НУДПСУ, 2016. - 

218 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 40) 

Особливу увагу приділено проблемам економічної безпеки у 

міжнародних економічних відносинах та її фінансовій, енергетичній 

та інноваційній складовим. Методика викладення матеріалу 

ґрунтується на теоретичних напрацюваннях застосування вищої 

школи та практичного досвіду фахівців побудови і реалізації 

міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник 

призначений для студентів економічних спеціальностей, викладачів 

вищої школи, а також широкого кола читачів, яких цікавить проблематика міжнародних 

економічних відносин. 

 

Румянцев А. П. 

    Міжнародні фінансові відносини : навч. посібник / А. П. 

Румянцев, В. Я. Голюк, О. Г. Тонких. – Київ : Центр учбової 

літератури, 2008. – 348 с. 

Основна увага в посібнику приділена розкриттю питань, пов'язаних із 

теоретичними та методологічними основами функціонування системи 

міжнародних фінансових відносин. Наведено загальну 

характеристику організації світового валютного ринку. Висвітлені 

питання організації міжнародних розрахункових, кредитних та 

інвестиційних операцій. Розкриті складові елементи формування 

валютного курсу та конвертованості валют, валютних операцій та 

платіжного балансу. 



Мальський М. З. 

    Теорія міжнародних відносин : підруч. / М. З. Мальський, М. М. 

Мацях. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Знання; Львів : ЛНУ ім. 

І. Франка, 2011. -406 с. 

    У підручнику висвітлено теоретико-методологічні проблеми 

дослідження міжнародних відносин, питання їх наукового розуміння 

та інтерпретації, характеристики структурних особливостей. 

Розглянуто експланаційні теоретичні концепції, наукові концепції 

міжнародних систем, міжнародних конфліктів, мирного співіснування 

та співробітництва. Для студентів усіх спеціальностей напряму 

"Міжнародні відносини". 

 

 

Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / за ред. Ю. Г. Козака, 

Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – Київ : ЦУЛ, 2012. – 368 с. 

    У навчальному посібнику основні проблеми функціонування та 

розвитку міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної 

економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна 

економіка). За допомогою інструментів мікроекономічного аналізу 

висвітлюються основні теорії міжнародної торгівлі та торговельної 

політики, міждержавна мобільність чинників виробництва, проблеми 

та наслідки економічної інтеграції. Логічним завершенням змісту 

курсу є розгляд проблем регулювання міжнародної мікроекономіки. 

 

 

 Дідківський М. І. 

    Міжнародний трансфер технологій : навч. посібник. — Київ : 

Знання, 2011. — 365 с. — (Вища освіта XXI століття). 

 

    У навчальному посібнику викладено теоретичні основи аналізу 

міжнародного трансферу технологій, розглядаються механізм 

міжнародної передачі технологій, сучасний стан і перспективи 

розвитку світового ринку технологій, система правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності. Значну увагу приділено 

ліцензійній торгівлі в міжнародній економіці, особливостям 

ціноутворення на світовому ринку технологій, новітнім формам 

міжнародного трансферу технологій, трансферу високих технологій, некомерційному трансферу 

технологій, державному та міждержавному регулюванню міжнародного руху технологій. 



Бардиш Г. О. 

    Трансформація економіки України в напрямку соціальної 

спрямованості : монографія. – Київ : Хай-Тек Прес, 2009. – 584 с. 

    Монографію присвячено дослідженню проблеми трансформації 

української економіки в напрямку соціальної спрямованості. 

Розглянуто основні етапи теорії трансформаційних процесів у 

економічному розвитку країн в перехідному періоді. Дано оцінку 

стану і структур економічного забезпечення трансформаційного 

процесу. Приділено увагу проблемам вибору ефективних пропозицій 

і форм галузевого розвитку економіки України та організаційних 

структур управління ними. Проаналізовано досвід функціонування 

таких структур у економічно розвинених країнах і тих, що розвиваються. 

 

Пуригіна О. Г. 

    Міжнародні економічні конфлікти : навч. посібн. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. 

    У книзі йдеться про методологію та сутність міжнародних 

економічних конфліктів. Розглядаються питання теоретичних основ 

міжнародних економічних конфліктів, торгівельні війни сучасності, 

економічних конфліктів в паливно-енергетичній сфері, конфлікти і 

ризики при злитті і поглинанні міжнародних компаній, безпеки 

транзитного простору України, демографічних конфліктів. Для 

викладачів і студентів економічних, дипломатичних та 

політологічних спеціальностей, фахівців-практиків у галузі 

міжнародних відносин. 

 

Коляда Т.А. 

    Формування бюджетної стратегії України: теорія, методологія, 

практика : [монографія] / Т. А. Коляда. – Ірпінь : Університет 

ДФС України, 2016. – 396 с. – (Серія «Податкова та митна справа 

в Україні», т. 63) 

    У монографії здійснено комплексне дослідження теоретико-

методологічних засад формування бюджетної стратегії України. 

Розглянуто ключові питання сутності та значення бюджетної 

стратегії держави, впливу макроекономічних та інституціональних 

чинників на забезпечення бюджетної стабільності. Проаналізовано 

зарубіжний досвід організації довгострокового бюджетного 

планування провідних країн світу. Визначено тенденції та 

закономірності змін у складі та структурі доходів і видатків зведеного бюджету. 



Сорос Дж. 

    Джордж Сорос про глобалізацію / пер .з англ. А. Фролкін. – Київ 

: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 173 с. 

    Книга Дж. Сороса - найважливіша праця провідного міжнародного 

фінансиста і знаного філантропа з проблем глобалізації. Автор 

критично осмислює і сміливо розкриває істотні вади, які 

супроводжують поступ транснаціонального бізнесу, швидку 

інтеграцію міжнародних фінансових ринків і які поки що вкрай 

негативно позначаються на стані відсталих і слаборозвинених країн, 

спричиняючи - прямо або опосередковано - зростання бідності їхнього 

населення. Особливий наголос Дж. Сорос робить на тій незаперечній 

істині, що "головним джерелом бідності і злиднів у сьогоднішньому світі є погані уряди". 

 

Гражевська Н. І. 

    Економічні системи епохи глобальних змін : монографія / Н. І. 

Гражевська. - Київ : Знання, 2008. - 431 с 

    У монографії розглянуто сутність, структуру та типологізацію 

сучасних економічних систем. Висвітлено генезис теоретико-

методологічних засад економічної транзитології. Розкрито специфіку 

національних моделей перехідної економіки. Здійснено аналіз 

організаційних механзмів розвитку господарських систем та 

обгрунтовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки у глобалізованому світогосподарському 

середовищі. 

 

Білорус О. Г. 

    Глобальні стратегії Євросоюзу : монографія / О. Г. Білорус, Ю. 

М. Мацейко, І. І. Вітер ; за наук. ред. О. Г. Білоруса. - Київ : 

КНЕУ, 2009. - 528 с. 

    Монографія присвячена проблемі міжнародної і глобальної 

інтеграції. Розкривається сутність, специфіка, закономірності і 

наслідки силової глобалізації, як злоякісної форми інтеграції на етапі 

постіндустріального глобалізму. Автори аналізують довгострокові 

стратегії Євросоюзу як найефективнішої економічної мегасистеми 

сучасного світу, що відіграє особливу роль противаги системі 

тоталітарного глобалізму. Особливу увагу приділено стратегії та 

механізмам збалансованого сталого розвитку ЄС. Висновки і 

рекомендації авторів можуть бути використані для формування Національної стратегії розвитку 

України. 



Кордон М. В. 

    Європейська та євроатлантична інтеграція України : навч. 

посібник. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. -172 с. 

 

    У навчальному посібнику висвітлюється історія створення і 

розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, 

розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її 

інтеграції до європейських та євроатлантичних структур, перспективи 

набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі 

та НАТО. 

 

 

 

Євроекономічна інтеграція України : навч. посібник для вузів / Л. 

І. Михайлова, Н. В. Волченко, Т. О. Зінчук, С. М. Кваша. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2013. – 136 с.  

 

    У посібнику висвітлюються основи фінансового аналізу та оцінки 

фінансового стану, грошових потоків, фінансових результатів, 

фінансових ризиків підприємства. Навчальний посібник враховує 

специфіку кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, практичних 

працівників. 

 

 

Лазебник Л. Л. 

    Європейська інтеграція : навч. посібник / Л. Л. Лазебник, Е. В. 

Прушківська. – Ірпінь : Вид-во УДПСУ, 2015. - 272 с. – (Серія 

«Податкова та митна справа в Україні», т. 59) 

    У навчальному посібнику, використовуючи публікації вітчизняних 

та зарубіжних вчених, статистичні та нормативні матеріали, з різних 

сторін охарактеризовано міжнародну економічну інтеграцію в 

Європі. Висвітлено теоретичні основи міжнародних інтеграційних 

процесів. Розкрито сутність, характерні ознаки та перспективи 

розвитку міжнародної економічної інтеграції в межах ЄС. Розглянуто 

систему економічних, політичних та правових параметрів розвитку 

Євросоюзу. 



Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. О. С. Кучика. - 2-

ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 749 с. 

    У навчальному посібнику розглядаються проблеми і перспективи 

співробітництва держав у різних міжнародних, реґіональних 

організаціях та міждержавних утвореннях. Проаналізовано 

функціональну структуру та практичну діяльність маловивчених в 

українській науці міжнародних неурядових організацій. У 

перевиданні вперше репрезентовано міждержавні організації 

Європейського, Азійсько-Тихоокеанського реґіонів, Північної та 

Південної Америки, досліджено так звані організації системи ООН, 

при цьому акцент зроблено на тих, до яких Україна виявляє 

підвищений інтерес. 

 

Міжнародні організації : навч. посібник / за ред. Ю. Г. Козака, В. 

В. Ковалевського, З. Кутаїні. – Київ : Центр учбової літератури, 

2007. – 440 с. 

 

    У книзі висвітлюються питання загальних закономірностей 

діяльностей та історії виникнення міжнародних організацій, дається 

характеристика глобальних організацій за галузевою ознакою, 

досліджуються регіональні і неурядові економічні організації, а також 

особливості діяльності України в міжнародних організаціях. 

Призначена для викладачів і студентів економічних вузів, фахівців-

практиків у галузі міжнародних економічних відносин. 

 

 

Писаренко С. М. 

    Економіка і зовнішньо-економічні зв’язки України : підручн. / 

С. М. Писаренко, Л. А. Українець. – Київ : Знання, 2015. – 398 с. 

 

    Розглянуто особливості формування та розвитку національної 

економіки України. Приділено значну увагу закономірностям і 

особливостям розвитку світової економіки. Місце України в системі 

світового господарства визначено на основі аналізу напрямів і обсягів 

наявних зовнішньоекономічних зв’язків. Підручник не має аналогів в 

Україні, оскільки в ньому подано не лише сучасну характеристику 

української національної економіки, а й визначено її місце у 

світовому господарстві, висвітлено вплив процесів глобалізації, міжнародної економічної 

інтеграції, геополітичного положення на її формування і розвиток. 


