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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
«Світова економіка» є однією з обов’язкових дисциплін, які вивчають на
юридичних факультетах вищих навчальних закладів України. Цей предмет
створює необхідне підґрунтя для успішної діяльності майбутніх фахівців у
нинішньому складному та суперечливому світі. Ця дисципліна, як і будь-яка
інша, охоплює теоретичні та практичні питання. Певну проблему при її
вивченні становить брак сучасних вітчизняних підручників і посібників.
Мета дисципліни — вивчення основних питань зародження та розвитку
світової економіки, глобалізації господарської діяльності, теоретичних та
економічних засад міжнародної економіки, тарифних і нетарифних методів
регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами, впливу науковотехнічної революції на економіку світу в загалом та зовнішньоекономічну
діяльність, зокрема.
Завдання навчальної дисципліни — сформувати у студентів систему
знань про світову економіку, закономірності та тенденції її економічного
розвитку, механізми регулювання світової економіки, стратегічні напрями
інтеграції держави у світове господарство, основних зовнішньоекономічних
партнерів, місце і роль країни у світовій економіці. Ознайомити студентів із
сучасним валютно-фінансовим механізмом світу, а також з валютою
Європейського Союзу і галузевою та регіональною структурами світової
економіки.
Набуті під час вивчення курсу знання розширять базу теоретичних
економічних знань студентів як вихідної основи формування навичок і вмінь
дослідження практичних проблем сучасної світової економіки, створять
логічну основу для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою
економічною освітою, дадуть змогу майбутнім спеціалістам застосовувати їх
у науковій і практичній діяльності в процесі розв’язання фахових завдань.
Опанувавши
формування

та

дисципліну,
структуру

студенти
світової

мають

знати:

економіки;

місце

особливості
і

роль

зовнішньоекономічного сектору в національній економіці; позиції держави
на світовому ринку товарів і послуг; стратегічні напрями інтеграції країни у
світове

співтовариство;

переваги

України

у

формуванні

експорто-

орієнтованої економіки; можливості використання експортного потенціалу
України.
А також уміти: аналізувати чинники формування світової економіки
країни; характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку економіки
України; давати оцінку зв’язкам нашої країни з країною-партнером;
визначати пріоритетні напрями розвитку двосторонніх зв’язків.
Місце дисципліни у структурно-логічній схемі. Навчальна дисципліна
«Світова

економіка»

посідає

важливе

місце

серед

дисциплін,

що

викладаються у вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів з
міжнародних відносин. Вона тісно пов’язана з дисциплінами, які вивчаються
на базі цієї дисципліни, а саме: «Міжнародні економічні відносини»,
«Геополітика»,

«Зовнішня політика України», «Міжнародне економічне

право», «Міжнародне торговельне право».
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ЗМІСТ
дисципліни
"СВІТОВА ЕКОНОМІКА"
Тема 1. Становлення світової економіки
Поняття
економіки.

світової
Великі

економіки.

географічні

Передумови
відкриття

формування

ХV–ХVII

ст.

світової

Утворення

колоніальної системи імперіалізму. Розвиток засобів зв'язку. Велике
машинне виробництво як матеріальна основа світової економіки. Складові
світової економіки. Міжнародні економічні організації.
Етапи розвитку світової економіки. Період формування світової
економіки. Етап протистояння двох протилежних економічних систем.
Новий етап розвитку світової економіки. Посилення цілісності світової
економіки.
Міжнародний поділ праці як основа світової економіки. Поняття
міжнародного поділу праці. Теоретична основа міжнародного поділу праці.
Фактори міжнародного поділу праці. Форми міжнародного поділу праці.
Особливості

міжнародного

поділу

праці

на

сучасному

етапі.

Інтернаціоналізація виробництва і капіталу.
Міжнародні економічні відносини. Структура міжнародних економічних
відносин. Рівні міжнародних економічних відносин. Принципи міжнародних
економічних відносин. Суб'єкти міжнародних економічних відносин.
Фактори впливу на суб'єктів міжнародних економічних відносин.
Література [6, с. 9-24; 28, с. 4-14; 31, с. 13-30; 33, с. 10-102; 34, с. 29-75;
36, с. 20-28; 38, с. 5-46]
Тема 2. Структура світової економіки
Принципи аналізу структури світової економіки: економічний, ступеня
розвитку ринку, організаційний, соціально-економічний, регіональний,
галузевий.

Структура світового господарства за рівнем економічного розвитку
країн. Економічно розвинені країни. Країни з перехідною економікою.
Країни з економікою, що розвивається.
Регіональна структура світової економіки.
Загальна характеристика країн Європи. Фізико-географічні та історикополітичні особливості. Населення. Економіка. Регіони Європи.
Загальна характеристика країн Америки. Фізико-географічні та історикополітичні особливості. Населення. Економіка. Регіони Америки.
Загальна характеристика країн Азії. Фізико-географічні та історикополітичні особливості. Населення. Економіка. Регіони Азії.
Загальний огляд країн Африки. Фізико-географічні та історикополітичні особливості. Населення. Економіка. Регіони Африки.
Загальна характеристика Австралії та країн Океанії. Фізико-географічні
та історико-політичні особливості. Населення. Економіка.
Галузева структура світової економіки. Енергетика та гірничодобувні
галузі. Нафто- і газодобувна промисловості. Вугільна промисловість.
Електроенергетика. Гірничодобувна і лісова промисловості.
Обробні

галузі

промисловості.

Чорна

і

кольорова

металургія.

Машинобудування. Хімічна, легка і харчова галузі промисловості.
Сільське господарство. Типи сільськогосподарського виробництва.
«Зелена революція». Рослинництво. Тваринництво.
Транспорт світу. Загальна характеристика світового транспорту.
Автомобільний транспорт. Залізниці. Трубопровідний транспорт. Водний
транспорт. Повітряний транспорт.
Література [28, с. 86-172; 31, с. 15-19; 32, с. 11-12, 234-296, 388-448;
34, с. 421-688]

Тема 3. Форми міжнародних економічних відносин
Міжнародна

торгівля.

Поняття

міжнародної

торгівлі.

Показники

міжнародної торгівлі. Види і методи міжнародної торгівлі. Міжнародна
товарна біржа та її функції. Світова ціна та її види. Міжнародна торгова
політика. Вільна торгівля. Протекціонізм. Міжнародні торгово-економічні
організації. Торговий баланс. Особливості торгівлі у сучасних умовах.
Міжнародний рух капіталів. Поняття міжнародного руху капіталів та
його причини. Форми міжнародного руху капіталів. Міжнародні інвестиції.
Форми

іноземних

інвестицій.

Міжнародний

інвестиційний

ринок.

Міжнародні інвестиції в Україні. Міжнародний рух позичкового капіталу.
Особливості міжнародного руху капіталу на сучасному етапі.
Міжнародна трудова міграція. Сутність міжнародної міграції робочої
сили та її причини. Напрями міжнародної міграції робочої сили. Етапи
міжнародної трудової міграції. Міжнародний ринок праці. Наслідки
міжнародної міграції робочої сили для країн, що приймають мігруючу
робочу силу, і країн, з яких робоча сила емігрує.
Міжнародні науково-технічні зв'язки. Сутність, причини і види
міжнародних науково-технічних зв'язків. Торгівля високотехнологічними та
науково-місткими

товарами.

Міжнародний

технологічний

обмін.

Міжнародний ринок технологій. Форми міжнародної передачі технологій.
Міжнародне ліцензування. Ноу-хау. Контракти під ключ. Міжнародний
інжиніринг.

Франчайзинг.

Міжнародний

консалтинг.

Контракти

на

управління. Обмін студентами. Україна в системі міжнародної передачі
технологій.
Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом. Форми
спільного підприємництва. Концесія. Консорціум. Спільні підприємства.
Вільні економічні зони.
Література [30, с. 104-120; 31, с. 30-21 с. 24-89; 34; 36, с. 112-234]

Тема 4. Світова валютна система і міжнародні розрахунки
Міжнародні

валютні

системи.

Міжнародні

валютні

відносини.

Національні та міжнародні валютні системи. Основні елементи національної
валютної системи. Основні елементи міжнародної валютної системи.
Еволюція міжнародної валютної системи. Система золотого стандарту.
Система золотодевізного стандарту. Бреттон-Вудська валютна система.
Ямайська валютна система. Європейська валютна система.
Валютний ринок і валютна політика. Поняття валютного ринку і його
функції. Види валютних ринків. Суб'єкти валютних ринків. Операції на
валютних ринках. Засоби розрахунку на валютних ринках. Валютний курс,
його функції та фактори, що його визначають. Режими визначення валютних
курсів. Паритет купівельної спроможності. Валютна політика. Девальвація,
ревальвація, валютна інтервенція та валютний коридор. Метод валютних
обмежень. Міжнародна ліквідність. Норма обслуговування державного
боргу. Конвертованість валюти та її види.
Міжнародні кредитні відносини. Поняття міжнародного кредиту і його
функції. Форми міжнародного кредиту: за формою надання (об'єктом),
термінами, цільовим призначенням, валютою позики, джерелами, суб'єктами.
Світовий ринок позичкових капіталів та його структура. Зовнішня
заборгованість країн.
Міжнародні розрахунки. Поняття міжнародних розрахунків. Типи, види
та форми міжнародних розрахунків. Платіжний баланс.
Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації. Міжнародний
валютний фонд. Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції і
розвитку,

Міжнародна

фінансова

корпорація,

Міжнародна

асоціація

розвитку). Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій. Банк
міжнародних розрахунків. Європейський банк реконструкції та розвитку.

Література [28, с. 46-86; 31, с. 211-316; 32, с. 89-106; 34, с. 355-366;
35, с. 10-151; 36, с. 211-302]
Тема 5. Міжнародна економічна інтеграція
Сутність міжнародної економічної інтеграції, її передумови, фактори та
цілі. Форми міжнародної економічної інтеграції.
Європейські інтеграційні процеси. Європейський Союз і етапи його
розвитку. Інтеграційні процеси у Північній і Латинській Америці, Азії та
Африці.
Інтеграція України у світову економіку. Роль зовнішньоекономічних
зв'язків у ринковій трансформації економіки України. Основні напрями
інтеграції України у світову економіку. Розвиток зовнішньої торгівлі. Вступ
у СОТ. Створення вільних економічних зон і територій пріоритетного
розвитку. Створення українських транснаціональних корпорацій. Участь
України в регіональних інтеграційних об'єднаннях. Відносини України з
міжнародними економічними організаціями.
Література [28, с. 32-36; 29; 30; 31, с. 361-430; 32, с. 123-138;
36, с. 296-388; 37]
Тема 6. Глобалізаційні світові тенденції
Поняття економічної глобалізації світу. Теорії глобалізації. Економічна
глобалізація, її причини та ознаки. Розвиток міжнародної економічної
інтеграції. Посилення відкритості національних економік. Зміна ролі
держави у національних економіках. Тяжіння світової економіки до єдиних
стандартів, цінностей і принципів.
Основні напрями економічної глобалізації. Глобалізація виробництва.
Гнучке виробництво і глобальна конфігурація. Горизонтальна та вертикальна
інтеграція

виробництва.

Постфордизм

як

нова

модель

організації

виробництва. Транснаціональні корпорації як основний суб'єкт глобалізації
виробництва.
Глобалізація торгівлі. Лібералізація торгівлі як основний напрям її
глобалізації. Генеральна угода з тарифів та торгівлі. Світова організація
торгівлі.
Фінансова

глобалізація.

Світовий

фінансовий

ринок.

Фактори

глобалізації світового фінансового ринку: посилення мобільності фінансових
ресурсів, лібералізація фінансових ринків, загострення конкурентності у
сфері міжнародного руху капіталів, інтенсивне розширення інформаційних
технологій, стандартизація фінансових продуктів, формування системи
міжнародних фінансових інститутів. Тенденції глобалізації фінансових
ринків: посилення конкуренції між кредиторами і позичальниками, інтеграція
міжнародних

ринків

капіталів,

посилення

процесів

конвергенції,

комп'ютеризація та інформатизація фінансових ринків, зміна географічної
структури потоків капіталу.
Кардинальна трансформація механізмів економічного регулювання
глобалізаційних процесів. Фактори трансформації. Функції глобальної
системи міждержавного регулювання світової економіки. Міжнародні
економічні організації. Класифікація міжнародних організацій.
Наслідки

економічної

глобалізації.

Суперечливість

наслідків

економічної глобалізації. Вплив на прискорення економічного розвитку
світу. Створення сприятливих умов для розв'язання таких глобальних
проблем? як демографічна, економічна, паливно-енергетична і сировинна,
освоєння космосу. Пом'якшення дефіциту фінансових ресурсів у світі.
Негативні наслідки глобалізації: посилення нерівномірності розвитку країн
світу, поглиблення розриву у рівнях економічного розвитку між розвиненими
країнами і країнами, що розвиваються, посилення диференціації доходів між
країнами й усередині країн, провокування світових фінансових криз.

Література [27; 28, с. 14-32; 31, с. 430-438; 32, с. 138-153;
34, с. 381-421; 36, с. 30-44, 448-517; 37]

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Становлення світової економіки (2 год.)
1. Поняття світової економіки та етапи її розвитку.
2. Міжнародний поділ праці як основа світової економіки.
3. Міжнародні економічні відносини, їх структура та принципи.
Література [6, с. 9-24; 28, с. 4-14; 31, с. 13-30; 33, с. 10-102; 34, с. 29-75;
36, с. 20-28; 38, с. 5-46]
Тема 2. Структура світової економіки (4 год.)
1. Структура світової економіки за рівнем економічного розвитку
країн.
2. Регіональна структура світової економіки.
3. Галузева структура світової економіки.
Література [28, с. 86-172; 31, с. 15-19; 32, с. 11-12, 234-296, 388-448;
34, с. 421-688]
Тема 3. Форми міжнародних економічних відносин (6 год.)
1. Міжнародна торгівля.
2. Міжнародний рух капіталів.
3. Міжнародна трудова міграція.
4. Сучасні міжнародні науково-технічні зв'язки.
5. Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом.
Література [30, с. 104-120; 31, с. 30-21, с. 24-89; 34; 36, с. 112-234]
Тема 4. Світова валютна система і міжнародні розрахунки (4 год.)
1. Міжнародна валютна система та її еволюція.

2. Валютний ринок і валютна політика.
3. Міжнародні розрахунки.
4. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації.
Література [28, с. 46-86; 31, с. 211-316; 32, с. 89-106; 34, с. 355-366;
35, с. 10-151; 36, с. 211-302]
Тема 5. Міжнародна економічна інтеграція (2 год.)
1. Суть міжнародної економічної інтеграції та її форми.
2. Європейські інтеграційні процеси.
3. Інтеграційні процеси в Америці, Азії та Африці.
4. Інтеграція України у світову економіку.
Література [28, с. 32-36; 29; 30; 31, с. 361-430; 32, с. 123-138;
36, с. 296-388; 37]
Тема 6. Глобалізаційні світові тенденції (4 год.)
1. Поняття економічної глобалізації, її причини та ознаки.
2. Основні напрями економічної глобалізації.
3. Наслідки економічної глобалізації.
Література [27; 28, с. 14-32; 31, с. 430-438; 32, с. 138-153; 34, с. 381421; 36, с. 30-44, 448-517; 37]

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема 1. Становлення світової економіки
Завдання для практичних занять (2 год.)
Теоретична частина
1. Поняття світової економіки та етапи її розвитку.
2. Міжнародний поділ праці як основа світової економіки.
3. Міжнародні економічні відносини, їх структура та принципи.

Завдання для самостійної роботи студентів (3 год.)
Теоретична частина
Підготувати питання для обговорення
1. Визначення змісту і структури середовища МЕВ.
2. Сучасні особливості вивозу капіталу.
3. Глобальні проблеми людства.
4. Причини виникнення та особливості функціонування світових фінансових
центрів.
5. Соціально-економічні наслідки “відтоку інтелекту” для різних країн.
6. Хронологія створення Європейського Союзу (ЄС).
Література [28, с. 4-14; 31, с. 13-30; 6, с. 9-24; 33, с. 10-102; 34, с. 29-75;
36, с. 20-28; 38, с. 5-46]
Тема 2. Структура світової економіки
Завдання для практичних занять (2 год.)
Теоретична частина
1. Структура світової економіки за рівнем економічного розвитку країн.
2. Регіональна структура світової економіки.
3. Галузева структура світової економіки.
Завдання для самостійної роботи студентів (3 год.)
Теоретична частина
Підготувати питання для обговорення
1. Сутність та характеристика основних форм МЕВ.
2. Масштаби й основні напрями сучасних міграційних процесів.
3. Характеристика основних форм міжнародних розрахунків: банківського
переказу, міжнародного акредитиву, міжнародного інкасо, операцій по
відкритому банківському рахунку.
Література [28, с. 86-172; 31, с. 15-19; 32, с. 11-12, 234-296, 388-448;
34, с. 421-688]

Тема 3. Форми міжнародних економічних відносин
Завдання для практичних занять (4 год.)
Теоретична частина
1. Міжнародна торгівля.
2. Міжнародний рух капіталів.
3. Міжнародна трудова міграція.
4. Сучасні міжнародні науково-технічні зв'язки.
5. Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом.
Завдання для самостійної роботи студентів (3 год.)
Теоретична частина
Підготувати питання для обговорення
1. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій.
2. Характеристика форм міжнародного бізнесу.
3. Поняття та структура платіжного балансу.
Література [30, с. 104-120; 31, с. 30-21 с. 24-89; 34; 36, с. 112-234]

Тема 4. Світова валютна система і міжнародні розрахунки
Завдання для практичних занять (2 год.)
Теоретична частина
1. Міжнародна валютна система та її еволюція.
2. Валютний ринок і валютна політика.
3. Міжнародні розрахунки.
4. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні організації.
Завдання для самостійної роботи студентів (3 год.)
Теоретична частина

Підготувати питання для обговорення
1. Відносини України і Світової організації торгівлі.
2. Особливості функціонування ринку єврокредитів.
3. Система “золотого” стандарту.
Література [28, с. 46-86; 31, с. 211-316; 32, с. 89-106; 34, с. 355-366;
35, с. 10-151; 36, с. 211-302]

Тема 5. Міжнародна економічна інтеграція
Завдання для практичних занять (2 год.)
Теоретична частина
1. Суть міжнародної економічної інтеграції та її форми.
2. Європейські інтеграційні процеси.
3. Інтеграційні процеси у Америці, Азії та Африці.
4. Інтеграція України у світову економіку.
Завдання для самостійної роботи студентів (3 год.)
Теоретична частина
Підготувати питання для обговорення
1.

Характеристика

діяльності

міжнародних

кредитних

організацій

(Міжнародний валютних фонд, Група Світового банку).
1. Особливості функціонування міжнародних аукціонів.
2. Сутність та наслідки глобалізації.
Література [28, с. 32-36; 29; 30; 31, с. 361-430; 32, с. 123-138;
36, с. 296-388; 37]
Тема 6. Глобалізаційні світові тенденції
Завдання для практичних занять (2 год.)
Теоретична частина

1. Поняття економічної глобалізації, її причини та ознаки.
2. Основні напрями економічної глобалізації.
3. Наслідки економічної глобалізації.
Завдання для самостійної роботи студентів (3 год.)
Теоретична частина
Підготувати питання для обговорення
1. Наслідки діяльності транснаціональних корпорацій для економіки країн.
світу.
2. Форми міжнародної інтеграції.
3. Характеристика форм міжнародної економічної інтеграції.
4. Характеристика діяльності міжнародного валютного фонду (МВФ) та
Групи Світового банку (СБ).
Література [27; 28, с. 14-32; 31, с. 430-438; 32, с. 138-153;
34, с. 381-421; 36, с. 30-44, 448-517; 37]

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Особливості сучасного розвитку міжнародних економічних відносин у
розрізі їх основних форм.
2. Характер і особливості розвитку МЕВ у ХХІ ст.
3. Формування світового господарства і етапи його розвитку.
4. Вплив соціокультурного середовища на поведінку суб’єктів міжнародних
економічних відносин у процесі здійснення ними зовнішньоекономічної
діяльності.
5. Інфраструктура як умова ефективного функціонування МЕВ.
6. Моделі розвитку міжнародної торгівлі (теорія абсолютних переваг,
меркантилізм та ін.).

7. Особливості функціонування провідних товарних бірж світу.
8. Україна і Світова організація торгівлі.
9. Проблеми вдосконалення структури експорту України.
10. Проблеми диверсифікації імпорту України.
11. Цілі та форми експорту капіталу.
12. Капітал, інвестиції та інформація – взаємозв’язок та відмінності.
13. Потенціальні та реальні умови залучення іноземних інвестицій в
економіку України.
14. Основні тенденції міжнародних кредитних відносин на сучасному етапі.
15. Особливості участі України у міжнародних кредитних відносинах.
16. Особливості формування світових ринків робочої сили з характеристикою
окремих регіонів.
17. Соціально-економічні наслідки “відтоку інтелекту” для різних країн.
18. Проблеми “відтоку інтелекту” з України: можливості вирішення.
19. Характеристика етапів та напрямів міграції робочої сили з України.
20. Становлення валютної системи України та можливості її інтеграції у
світову валютну систему.
21. Характеристика основних елементів сучасної валютної системи.
22. Аналіз платіжного балансу України.
23. Динаміка платіжного балансу України.
24. Україна в міжнародних інтеграційних процесах.
25. Інтеграція України у сучасну систему світогосподарських зв’язків.
26. Україна і Європейський Союз: аналіз взаємовідносин та перспективи
інтеграції.

27. Участь України в процесах глобалізації економічного життя у світі.
28. Вплив економічного розвитку на економічні процеси в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Взаємозв’язок між формами МЕВ.
2. Еволюційність послідовності у рівнях розвитку МЕВ.
3. Організаційно-правові форми юридичних осіб різних країн.
4. Основні тенденції розвитку сучасного світового господарства.
5. Принципи, методи та інструменти регулювання МЕВ.
6. Національні, регіональні та міжнародні підсистеми регулювання МЕВ.
7. Етапи становлення та особливості розвитку світового ринку в сучасних
умовах.
8. Моделі розвитку міжнародної торгівлі.
9. Характеристика головних форм міжнародної торгівлі.
10. Механізм проведення міжнародних торгів.
11. Характеристика закритих та відкритих секторів СТР.
12. Класифікація та рівні світових цін.
13. Особливості міжнародного руху капіталу в системі МЕВ.
14. Прямі та портфельні зарубіжні інвестиції.
15. Фактори формування світового фінансового ринку, його функціональна
та географічна структура.
16. Сучасна валютна структура світового фінансового ринку.
17. Особливості функціонування офшорних центрів світу.

18. Міжнародний ринок позичкового капіталу.
19. Вартість і валюти міжнародного кредиту.
20. Сутність, функції та види міжнародних кредитів.
21. Форми регулювання міжнародних міграційних процесів.
22. Вплив міграції робочої сили на ринки праці окремих країн.
23. Міграція робочої сили і державні фінанси.
24. Головні способи державного регулювання імміграції та стимулювання
рееміграції.
25. Визначення валютної системи та характеристика її основних рівнів.
26. Характеристика основних елементів світової валютної системи.
27. Моделі валютного ринку.
28. Основні платіжні засоби: особливості використання долару США, євро,
СДР.
29. Характеристика основних методів балансування платіжного балансу.
30. Структура розрахункового балансу.
31. Структура платіжного балансу.
32. Дезінтеграційні процеси у сучасному світі: причини, масштаби, наслідки.
33. Перспективи розвитку загальноєвропейської інтеграції.
34. Логіка розвитку ЄС у хронологічному порядку.
35. Перспективи розвитку загально американської економічної інтеграції.
36. Місце МЕВ у загостренні та вирішенні глобальних економічних проблем.
37. Проблеми конверсії військового виробництва.

38. Особливості екологічних проблем у промислово-розвинених країнах та
країнах, що розвиваються.
39. Об’єктивні та суб’єктивні показники якості життя.
40. Перспективи участі України у розв’язанні глобальних проблем світової
економіки.
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