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ВСТУП 

 

Складовою зовнішньої політики незалежної України є діяльність у 

міжнародних структурах, що працюють над питаннями протидії світовим 

загрозам, у тому числі безпековим, екологічним, економічним, демографічним, 

продовольчим тощо. Така політика визначається стратегічними національними 

інтересами у сфері безпеки й у процесі переходу країни до стійкого розвитку. 

Система безпеки на глобальному рівні, дійовою одиницею якої є Українська 

держава, спирається на діяльність універсальної Організації Об'єднаних Націй 

(ООН), що визнана стрижневою в загальнолюдській конфігурації протидії 

світовим загрозам.  

Україна є однією з країн-засновниць ООН — з 1945 по 1991 рік вона 

брала участь в роботі ООН як УРСР, а з моменту проголошення 

незалежності — як Україна. Після проголошення незалежності України участь 

у діяльності Організації Об'єднаних Націй було визначено одним з 

пріоритетних напрямів зовнішньої політики держави. 

Набуття членства України в ООН є особливою сторінкою 

зовнішньополітичної діяльності Української держави, нагромадження досвіду 

міжнародного спілкування, що відіграло позитивну роль у розбудові та 

становленні міжнародної політики суверенної України. 
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1. Артьомов, І. В. Європейська інтеграція України: стан, проблеми, 

перспективи: збірник наукових статей. Книга 1 / І.  В.  Артьомов. – 

Ужгород: ПП "АУТДОР-ШАРК", 2014. – 380 с. 

У збірнику в хронологічному порядку представлені авторські наукові 

твори (статті, доповіді), які послідовно і відповідно до динаміки 

політичних подій розкривають проблеми і перспективи 

євроінтеграційного поступу України. Збірник складається з двох книг, 

статті в яких згруповано у чотири розділи, присвячені актуальним 

аспектам інтеграційної політики України, в тому числі теоретичним і 

практичним питанням транскордонного співробітництва з сусідніми 

країнами-членами ЄС, проблемам адаптації українського законодавства 

до європейського, інтеграції України у європейський освітній та науковий 

простір тощо. 

Матеріали збірника будуть корисними як для студентів, аспірантів та 

викладачів міжнародного і юридичного профілю, так і для всіх, хто 

цікавиться питаннями сучасної зовнішньої політики нашої країни. 

 

2. Артьомов, І. В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній 

стратегії України: монографія / І. В.  Артьомов. – Ужгород: 

поліграфцентр "Ліра", 2009. – 520 с. – (Серія "Євроінтеграція: 

український вимір"; Випуск 13). 

 

Монографічне видання присвячене питанням практичної реалізації 

евроінтеграційного курсу України шляхом задіяння механізмів 

транскордонного співробітництва. У ньому загострено проблематику 

нових викликів для держави після розширення Шенгенського простору, 

спрогнозовано шляхи вирішення проблем у справі реалізації угод України 

з ЄС щодо спрощення візового режиму та реадмісії, підвищення 

ефективності українсько-російського транскордонного співробітництва. 

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, науковців, всіх, 

хто займається дослідженням проблем регіонального розвитку і 

транскордонного співробітництва. 

 

 

3. Бисага, К. Політично значущі особи: виявлення та ідентифікація 

(міжнародний досвід та українські реалії): науково-практичні 

рекомендації для національної системи запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення/ К. Бисага. – К.: Київський інститут ім. Б. Грінченка, 2017. – 

200 с. 
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У науково-практичних рекомендаціях проаналізовано базові 

нормативно-правові положення у сфері протидії легалізації (відмиванню) 

злочинних доходів політично значущих осіб як в Україні, так і в тих 

державах, які через об’єктивні обставини й події мають безпосереднє 

відношення до відмивання коштів українськими високопосадовцями, а 

саме: США, Великобританія, Швейцарія та Австрія. 

Підготовлені рекомендації необхідно розглядати як «робочий 

інструмент», в основі якого лежить досвід вище названих країн, 

міжнародних організацій, приватного сектору та неурядових організацій, 

що призначений допомогти українським компетентним органам, 

фінансовим установам, відповідним нефінансовим організаціям та 

фахівцям у реалізації ними норм Закону України «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» щодо національних публічних діячів. Основна 

увага зосереджена на практичних аспектах виявлення та ідентифікації 

таких осіб за допомогою відомих міжнародних і українських джерел 

інформації, а також на характеристиці та оцінюванні ефективності 

останніх щодо їх практичного використання суб’єктами фінансового 

моніторингу України. 

Автор сподівається, що підготовлені науково-практичні рекомендації 

допоможуть виявляти окремі ознаки здійснення ризикових операцій за 

участю високопосадовців, що дасть змогу уповноваженим органам та 

установам викривати осіб, стосовно яких необхідно вживати спеціальні 

заходи належної безпеки, сприятимуть діяльності інших державних 

органів, задіяних у національній системі ПВД / ФТ. 

 

 

4. Голуб, Н. В. Україна та міжнародні організації: інформаційно-довідкове 

видання / Н. В. Голуб, П.  А.  Клімкін. – К: КОНДОР, 2003. – 212 с. 

 

В інформаційно-довідковому виданні висвітлюються історія 

створення, основні функції організаційні основи, механізми роботи та 

напрями діяльності міжнародних організацій яких Україна є членом або 

прагне набути членства. Увага приділяється участі України діяльності 

таких організацій, як ООН, Рада Європи, Організації з безпеки та 

співробітник в Європі, СНД, окремих регіональних ініціативах. З огляду 

на задекларовані Україною стратегічні цілі на європейську та 

євроатлантичну інтеграцію більш детально розглядається діяльність 

Європейського Союзу та НАТО, а також основні сфери співробітництва 

най держави з цими міжнародними структурами. 
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Для студентів, фахівців-міжнародників, усіх, хто цікавиться 

міжнародними відносний та зовнішньою політикою нашої держави. 

 

 

5. Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини: підручник. 

Рекомендовано МОНУ для студ. ВНЗ /Л. М.  Горбач, О.  В.  Плотніков. – 

К: Кондор, 2005. – 266 с. 

 

У підручнику розглядаються особливості сучасних міжнародних 

економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на 

проблемах інтеграційних процесів і міжнародного бізнесу, торгівлі, руху 

капіталу, розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, 

досягненні Україною гідного місця в світових економічних процесах. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 

аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку 

світової економіки. 

 

 

6. Довідник НАТО. – Брюссель: Public Diplomacy Division, 2006. – 383 с. 

 

“Довідник НАТО” публікується відділом громадської дипломатії 

НАТО під егідою Генерального секретаря як довідник з питань Альянсу і 

його політики. Використані формулювання максимально точно 

віддзеркалюють консенсус між країнами — членами Організації, на 

основі якого приймаються усі рішення в Альянсі. Однак цей довідник не є 

офіційно узгодженим документом і тому не може репрезентувати 

офіційні погляди чи позиції окремих урядів з кожного питання, яке 

розглядається. 

 

 

Для студентів факультетів міжнародних відносин, істориків, 

юристів, політологів. 

 

 

7. Камінський, А. Вступ до міжнародних відносин: курс лекцій/А.  

Камінський. – Львів : Світ, 1995. – 144 с. 

 

У посібнику розглядаються завдання і структура міжнародних 

відносин як окремої навчальної дисципліни. Висвітлюються основні 

принципи відносин між державами, фактори, які визначають силовий 

потенціал держави, дається загальна характеристика дипломатії та особи 

дипломата,діяльності міжнародних спеціальних та регіональних 

організацій. Окремі розділи присвячені українсько - російським 

відносинам, зовнішній політиці США і Великобританії. 
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8. Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини : рекомендовано 

Міністерством освіти і наук України. Навчальний посібник /В.В. Панкова 

Л.А. Козик, Н. Б. Даниленко. – 3-є вид., допов., перероб. – Київ: Знання-

Прес, 2002. – 406 с. – (Вища освіта ХХІ століття).     

 

Це видання — практично перший навчальний посібник, виданий в 

Україні, в якому на системній основі розкриваються структура, стан, 

основні тенденції та особливості розвитку міжнародних економічних 

відносин, механізм і специфіка їх реалізації. Посібник устаткований 

графіками, таблицями, рисунками, схемами, необхідними статистичними 

даними, які дають змогу більш наочно розкрити динаміку міжнародних 

економічних відносин. У кінці кожного розділу наводяться контрольні 

запитання для перевірки знань студентів. Посібник відповідає програмі 

навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини». 

Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих 

навчальних закладів,аспірантів,викладачів, усіх кого цікавлять питання 

міжнародних економічних відносин. 

 

 

9. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс : навч. посібник. 

Реком. МОНУ для студ. ВНЗ / за ред. Козака Ю.Г. – 3-тє вид., перероб. та 

доп. – К: ЦУЛ, 2011. – 344 с. 

 

Посібник побудовано відповідно до вимог Болонської системи 

навчання. Зміст сконцентровано у трьох модулях, які охоплюють 

характеристику найкрупніших типових блоків міжнародних організацій. 

Розглядають загальні закономірності діяльності й історія виникнення 

міжнародних організацій. Дається характеристика глобальних організацій 

за галузевою ознакою, регіональних і неурядових економічних 

організацій. Незалежна увага приділена огляду особливостей діяльності 

України в міжнародних організаціях. 

Навчальний посібник містить проблемно - пошукові питання,теми 

доповідей і рефератів до змістовних модулів курсу, тестові завдання та 

контрольні питання до кожного узагальненого модуля курсу, а також 

підсумкові тестові завдання та контрольні питання до курсу в цілому. 

Призначається для студентів економічних вузів і факультетів. 

 

 

10. Світова економіка : підручник для студентів ВНЗ. Допущено 

Міністерством освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : 

Либідь, 2001. – 582 с. – [Кер. авт. кол. Філіпенко А.С.]. 

 

У підручнику світова економіка розглядається як цілісна система та . 

матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється 

аналізові процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації 
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економічного життя. Висвітлюється взаємодія сукупності міжнародних 

ринків: товарів і послуг, капіталів, технологій, робочої сили. Чільне місце 

відведено галузевим аспектам розвитку світової економіки. 

Розкриваються особливості діяльності міжнародних економічних 

організацій. 

Для студентів економічних факультетів вищих закладів. 

 

 

11. Світова економіка : затверджено МОНУ. Підручник для студентів 

ВНЗ. – К : Либідь, 2007. – 640 с. . 

 

Матеріал підручника охоплює найважливіші проблеми сучасної 

світової економіки як цілісної системи, що розвивається під знаком 

інтернаціоналізації та глобалізації Детально розкрито функціонування 

міжнародних ринків, галузеву структуру світок економіки, економічну 

політику основних груп країн тощо. Належне місце відведене проблемі 

інтеграції України у світову економічну систему. 

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 

12. "Третій світ" у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і 

глобальних викликів ХХІ століття: матеріали міжнародної наукової 

конференції (м. Київ, 10 червня 2014 р.). – К. : ІВІ НАН України, 2014. – 

146 с. 

 

Матеріали конференції присвячені широкому колу актуальних 

проблем еволюції сучасного людства, пов’язаних з виокремленням ролі 

цивілізаційного чинника в житті світової спільноти, з’ясуванням 

наслідків посилення питомої ваги планетарної периферії в глобальній 

економіці, з аналізом стратегій та моделей запровадження нового 

міжнародного порядку, з висвітленням впливів постіндустріальних 

тенденцій глобалізації на процеси суспільної трансформації, з 

визначенням зв’язку між цивілізаційними цінностями соціокультурних 

осередків та розумінням ними явища прогресивного розвитку. 

 

 

13. Циганкова, Т. М. Міжнародні організації : навчальний посібник. 

Допущено Міністерством освіти і науки України / Т. М.  Циганкова. – 

Київ : КНЕУ, 1998. – 124 с. 

 

Аналізується сучасна структура та напрямки економічної діяльності, 

основних міжнародних організацій, їхнє місце в інституційному 

середовищі міжнародного бізнесу, правові основи функціонування, етапи, 

методи та прийоми прийняття рішень. Діяльність неурядових та 

міждержавних організацій. Організації Об’єднаних Націй, міжнародних 
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валютно - кредитних інституцій та системи міжнародних організацій з 

регулювання світової торгівлі висвітлюється з позиції їх сприяння 

розвитку міжнародного бізнесу в цілому та можливостей гармонійного 

включення України в систему світогосподарських зв’язків. 

Для студентів, викладачів, наукових і практичних працівників у сфері 

міжнародних економічних відносин. 

 

 

14. Циганкова, Т. М. Міжнародні організації: навчальний посібник. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / Т.  М.  Циганкова, 

Т.  Ф.  Гордєєва. – 2-ге вид., перероб., допов. – Київ : КНЕУ, 2001. – 304 с. 

 

Навчальний посібник містить інформацію про роль і місце 

міжнародних організацій в інституційному середовищі міжнародного 

бізнесу, історію виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій, 

механізм функціонування їх як суб’єктів міжнародних економічних 

відносин. Розглядаються історія створення, сучасна структура та 

напрямки діяльності основних економічних міжнародних організацій, 

правові основи їх функціонування, методи та прийоми прийняття рішень, 

участь країни в діяльності міжнародних організацій. У навчальному 

посібнику представлені неурядові і міждержавні організації, а також 

організації системи ООН та міжнародні організації з регулювання 

міжнародної торгівлі. Особлива увага приділяється системі міжнародних 

валютно - кредитних інституцій. Додаток містить стислу інформацію про 

міжнародні економічні організації, розглянуті в посібнику. 

Для викладачів, студентів, наукових співробітників та практичних 

працівників, що працюють або планують працювати в сфері 

міжнародних економічних відносин. 

 

 

15. Школа, І. М. Міжнародні економічні відносини : 

підручник/ І. М. Школа, В.  М.  Козменко, О. В.  Бабінська / за ред. 

Школи І. М. – К : КНТЕУ, 2003. – 589 с. 

 

У підручнику застосовано нетрадиційний підхід до систематизації 

матеріалу стосовно міжнародних економічних відносин. Крім загально 

застосовуваних визначень окремих міжнародних явищ і процесів, автори 

пропонують своєрідні власні визначення. Найбільша увага приділяється 

розкриттю основних форм МЕВ та їхніх видів. 

Для викладачів, аспірантів, магістрантів та студентів економічних 

вищих навчальних закладів або факультетів. 

 

 

16. Фомішин, С. В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник/ С.  В. 

Фомішин, Ю.  В.  Колесник. – Львів: новий Світ-2000, 2010. – 360 с. 



 

10 

 

 

У навчальному посібнику розглядається суть, основні тенденції і зако-

номірності розвитку міжнародних економічних відносин в епоху 

глобалізації, показано сучасні особливості функціонування світового 

господарства. Основна увага надана процесам інтеграції, 

транснаціональні, глобалізації і регіоналізації, формуванню і розвитку 

наднаціональних структур, еволюції форм міжнародних економічних 

відносин. Текст ілюстрований графіками, рисунками, таблицями, 

сучасними статистичними даними, що дозволяє наочніше зобразити 

динаміку міжнародних економічних відносин і використати книгу у 

вигляді ефективного самовчителя. До кожної глави наведено контрольні 

питання, теми індивідуальних завдань у вигляді рефератів, ключові 

поняття перелік посилань і рекомендованої літератури. 

Видання адресоване студентам і аспірантам економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачам шкіл бізнесу, 

підприємцям, працівникам зовнішньоекономічних відділів фірм і 

корпорацій, вам, хто цікавиться проблемами міжнародних економічних 

відносин. 
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