
 

 

 

  АНГЛОмовні  
 

І. Офіційні  web-портали, статистичні та  аналітичні матеріали найбільш впливових міжнародних 

 політико-економічних, економічних та фінансових  організацій  

The United Nations https://www.un.org/en 

United Nations Development Programme http://www.undp.org/content/undp/en/home.html 

United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco 

United Nations Conference on Trade and Development https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

United Nations Commission on International Trade Law https://uncitral.un.org/ 

World Tourism Organization https://www.unwto.org/ 

Human Development Index  Reports http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 

The  World Bank https://www.worldbank.org/ 

World Bank Open Data https://data.worldbank.org/ 

International Bank of Reconstruction and Development (IBRD) https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd 

Doing Business Reports https://www.doingbusiness.org/ 

Human Capital Reports https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Viz 

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project https://info.worldbank.org/governance/wgi/ 

Bank for International Settlements https://www.bis.org/ 

World Economic Forum https://www.weforum.org/ 

Global Competetiveness Reports https://www.weforum.org/search?query=Global+Competetiveness+Report 

https://www.un.org/en
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco
https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Conference_on_Trade_and_Development
https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
https://uncitral.un.org/
https://www.unwto.org/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
https://www.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
https://www.doingbusiness.org/
https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital#Viz
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
https://www.bis.org/
https://www.weforum.org/
https://www.weforum.org/search?query=Global+Competetiveness+Report


 

 

Global Innovation Index https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#currentreports 

Global Enabling Trade Report 
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-

2016/?doing_wp_cron=1570611794.7307579517364501953125 

The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) 
http://www.oecd.org/ 

OECD Data https://data.oecd.org/ 

World Trade Organization https://www.wto.org/ 

International Monetary  Fund https://www.imf.org/external/index.htm 

The World Intellectual Property Organization https://www.wipo.int/portal/en/index.html 

The World Steel Association https://www.worldsteel.org/ 

World Customs Organization  http://www.wcoomd.org/en/about-us.aspx 

International Telecommunication Union (ITU) https://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx 

ICT Development Index 2019  https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI2019consultation/default.aspx 

ІІ.  Інші матеріали  міжнародних  статистичних обстежень та  аналітичних досліджень   

KOF Swiss Economic Institute. KOF Globalisation Index 

 

https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-

index.html 

Social Progress Imperative https://www.socialprogress.org/ 

The World Factbook CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

The National Bureau of Economic Research http:// nber.org 

Environmental Performance Index https://epi.envirocenter.yale.edu/ 

Legatum Prosperity Index https://www.prosperity.com/rankings 

Forbes. The World's Largest Public Companies https://www.forbes.com/global2000/#74a581d4335d 

III.  Офіційні  web-портали, статистичні та  аналітичні матеріали найбільш впливових регіональних інтеграційних 

https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#currentreports
http://reports.weforum.org/global-enabling-trade-report-2016/?doing_wp_cron=1570611794.7307579517364501953125
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https://kof.ethz.ch/en/
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html
https://www.socialprogress.org/
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об'єднань  та фінансових організацій 

European Commision https://europa.eu/european-union/about-eu_en 

Import and export  https://europa.eu/european-union/business/import-export_en 

European innovation scoreboard https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 

https://interactivetool.eu/EIS/EIS_2.html#b 

European Trade Helpdesk  https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ 

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) https://www.ebrd.com/home 

European Investment Bank https://www.eib.org/en/index.htm 

Ukraine and the EIB  https://www.eib.org/en/projects/regions/eastern-neighbours/ukraine/index.htm 

Евразийская экономическая комиссия  http://www.eurasiancommission.org/ 

Andean Community of Nations http://www.comunidadandina.org/ 

Caribbean Community (CARICOM) https://caricom.org/ 

The Southern Common Market (MERCOSUR for its Spanish 

initials) 

https://www.mercosur.int/en/ 

North American Free Trade Agreement (NAFTA) 

https://www.naftanow.org/ 

https://www.cbp.gov/trade/nafta 

https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Welcome 

Association of South East Asian Nations (ASEAN) https://asean.org/asean/about-asean/overview/ 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) https://www.apec.org/ 

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) https://www.comesa.int/ 

Economic Community of West African States ( ECOWAS) 

http://www.ecowas.int/ 

https://www.uneca.org/oria/pages/ecowas-economic-community-west-african-

states 

https://europa.eu/european-union/about-eu_en
https://europa.eu/european-union/business/import-export_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
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https://www.uneca.org/oria/pages/ecowas-economic-community-west-african-states


 

 

ІV.   Провідні фахові періодичні  видання  світу в наукометричних  базах 

Іnternational Review of Economics & Finance https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-economics-and-

finance 

Journal of International Economics https://www.journals.elsevier.com/journal-of-international-economics 

The Economist https://www.economist.com/international/ 

Research in Economics https://www.sciencedirect.com/journal/research-in-economics/vol/74/issue/1 

Journal of International Financial Markets, Institutions and 

Money 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-international-financial-markets-
institutions-and-money/vol/64/suppl/C 

Journal of Economics and Business https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-economics-and-business 

Information Economics and Policy https://www.sciencedirect.com/journal/information-economics-and-policy 

The Quarterly Journal of Economics https://academic.oup.com/qje 

Economic Analysis and Policy 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/economic-analysis-and-policy 

Review of Economics and Statistics 

 

https://www.mitpressjournals.org/loi/rest 

Theoretical Economics https://econtheory.org/ 

VI.  Найкрупніші виробники металургійної  продукції в світі 

ArcelorMittal  

 

https://corporate.arcelormittal.com/ 

China Baowu Group  

  

http://www.baowugroup.com/en/#/ 

Nippon Steel Corporation  
   

https://www.nipponsteel.com/ 

https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-economics-and-finance
https://www.sciencedirect.com/journal/international-review-of-economics-and-finance
https://www.journals.elsevier.com/journal-of-international-economics
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https://www.sciencedirect.com/journal/economic-analysis-and-policy
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HBIS Group  

   

http://www.hbisco.com/site/en/groupintro/index.html 

POSCO  
 

http://www.posco.com/homepage/docs/eng6/jsp/company/posco/s91a1000060c.jsp 

 

Shagang Group  

 

http://eng.shasteel.cn/ 

Ansteel Group  
 

http://en.ansteel.cn/ 

JFE Steel Corporation  
 

https://www.jfe-steel.co.jp/en/ 

Jianlong Group  

 

http://en.ejianlong.com/jlWeb/index.do?action=english 

Shougang Group  

 

https://www.shougang.com.cn/en/ehtml/index.html 

Tata Steel Group  
 

https://www.tatasteel.com/ 

Nucor Corporation   
https://nucor.com/ 

 

Shandong Steel Group  

 

 

http://www.jglwxg.com/companyculture.jhtml 

 

 

http://www.hbisco.com/site/en/groupintro/index.html
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УКРАЇНОмовні  

І. Офіційні веб-портали органів державної  влади та   регуляторних  органів України 

Верховна  рада України https://rada.gov.ua/ 

Кабінет Міністрів України https://www.kmu.gov.ua/ 

Міністерство розвитку економіки,  торгівлі  та сільського 

господарства 

https://www.me.gov.ua/ 

Міністерство фінансів України https://mof.gov.ua/uk 

Державна фіскальна служба України http://sfs.gov.ua/ 

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс http://zir.sfs.gov.ua/ 

Мито. Форми митних  декларацій http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/mito/ 

Державна   митна служба України  http://www.customs.gov.ua/ 

Єдиний державний інформаційний веб-портал 

«Єдине вікно для міжнародної торгівлі» 

https://cabinet.customs.gov.ua/ 

 

Міністерство закордонних справ України  https://mfa.gov.ua/ 

Фонд державного майна України http://www.spfu.gov.ua/ua/ 

Національний банк України https://bank.gov.ua/ 

НБУ.Статистика зовнішнього сектору https://bank.gov.ua/statistic/sector-external 

Торгово-промислова палата України   https://ucci.org.ua/ 

Євроінтеграційний портал https://eu-ua.org 

ІІ. Основні законодавчі та нормативно-правові акти України у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

Закони: 

 Про зовнішньоекономічну діяльність 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12 

https://rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://www.me.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
http://sfs.gov.ua/
http://zir.sfs.gov.ua/
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http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/mito/
http://www.customs.gov.ua/
https://cabinet.customs.gov.ua/
https://mfa.gov.ua/
http://www.spfu.gov.ua/ua/
https://bank.gov.ua/
https://bank.gov.ua/statistic/sector-external
https://ucci.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12


 

 

 Податковий кодекс https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17 

 Митний кодекс https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 

 Про  митний тариф https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18 

 Про валюту і валютні операції https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19 

 Про режим іноземного інвестування https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/93/96-%D0%B2%D1%80 

 Про захист національного товаровиробника від 

субсидованого імпорту  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/331-14 

 Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-14 

 

 Про ліцензування видів господарської діяльності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 

 Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17 

 Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/332-14 

Накази, постанови  та положення органів державної  

виконавчої влади та НБУ 

 

 Про затвердження Положення про форму 

зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0833-01 

 Деякі питання проведення заходів офіційного контролю 

товарів, що ввозяться на митну територію України (у 

тому числі з метою транзиту) №960 від 24.10.18 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-п 

 Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт 

яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік 

(щорічна) 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-perelikiv-tovariv-eksport-ta-
import-yakih-pidlyagaye-licenzuvannyu-ta-kvot-na-2020-rik-1109-241219 

 Положення про структуру валютного ринку України, 

умови та порядок торгівлі іноземною валютою та 

https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_02012019_1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-18
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-п
https://bank.gov.ua/legislation/Resolution_02012019_1


банківськими металами на валютному ринку України

(НБУ) 

 Про затвердження переліків іноземних валют та

банківських металів 

https://bank.gov.ua/legislation/Order_15042020_276-no 

ІІІ. Бібліотеки та інституційні репозитарії відкритого доступу 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського  www.nbuv.gov.ua

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН

України. Відділення економіки 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/247 

Репозитарій ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана» 

https://ir.kneu.edu.ua/?locale-attribute=uk 

Electronic Kharkiv National University Institutional Repository  http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана

Пулюя 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle 

Електронний науковий архів Науково-технічної бібліотеки

Національного університету «Львівська політехніка» 

http://ena.lp.edu.ua:8080/ 

eSSUIR – Electronic Sumy State University Institutional 

Repository  

https://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=uk 

Науковий репозитарій Чернівецького національного

університету ім. Ю. Федьковича 

https://web.archive.org/web/20180227205316/http://arr.chnu.edu.ua/jspui/ 

Електронний архів Національного університету

«Києво-Могилянська академія» 

http://ekmair.ukma.edu.ua/?locale-attribute=uk 

Репозитарій Тернопільського Національного Економічного

Університету 

http://dspace.tneu.edu.ua/ 

ІV. Відкриті бази  статистичних даних та їх аналітичні узагальнення  

Державна служба статистики України  http://ukrstat.gov.ua/ 

https://bank.gov.ua/legislation/Order_15042020_276-no
http://www.nbuv.gov.ua/
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/247
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http://ena.lp.edu.ua:8080/
https://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=uk
https://web.archive.org/web/20180227205316/http:/arr.chnu.edu.ua/jspui/
http://ekmair.ukma.edu.ua/?locale-attribute=uk
http://dspace.tneu.edu.ua/
http://ukrstat.gov.ua/


 

 

Головне управління статистики у Дніпропетровській області http://www.dneprstat.gov.ua/ 

Єдиний державний веб-портал  відкритих даних https://data.gov.ua/group/ekonomika 

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України 

https://smida.gov.ua/about 

V. Періодичні фахові видання України  

РЕЄСТР наукових фахових видань України http://nfv.ukrintei.ua/ 

Економіка України http://www.economukraine.com.ua/ 

Вісник економічної науки України http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8228 

Міжнародна економічна  політика http://iepjournal.com/ 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право http://zt.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk 

Економічна теорія http://etet.org.ua/ 

Проблеми економіки та політичної економії http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journal 

Економіка розвитку https://businessperspectives.org/journals/economics-of-development#ua-general-
information 

Економіка і прогнозування http://eip.org.ua/ 

Сучасні проблеми металургії http://spm.nmetau.edu.ua/uk 

Актуальні проблеми міжнародних відносин http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/about 

Бізнес-етика та лідерство  http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/ua/uajournals/uabel/ 

 

VI.  Найкрупніші виробники металургійної  продукції України та їх об’єднання  

 Об’єднання «Укрметалургпром» 

http://www.ukrmetprom.org/ 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvouCHwezoAhWSlosKHbwrBVcQFjAAegQIFhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.dneprstat.gov.ua%2F&usg=AOvVaw3HDkRGiRvJcsJNeAnGyCam
http://www.dneprstat.gov.ua/
https://data.gov.ua/group/ekonomika
https://smida.gov.ua/about
http://nfv.ukrintei.ua/
http://www.economukraine.com.ua/
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/8228
http://iepjournal.com/
http://zt.knteu.kiev.ua/index.php?lang=uk
http://etet.org.ua/
http://politeco.nmetau.edu.ua/uk/journal
https://businessperspectives.org/journals/economics-of-development#ua-general-information
https://businessperspectives.org/journals/economics-of-development#ua-general-information
http://eip.org.ua/
http://spm.nmetau.edu.ua/uk
http://apir.iir.edu.ua/index.php/apmv/about
http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/ua/uajournals/uabel/
http://www.ukrmetprom.org/


 

 

 учасники об’єднання http://www.ukrmetprom.org/pro-obiednannya/uchasniki-obiednannya/ 

 щоденний моніторинг використання тарифної квоти з 

імпорту українського металопрокату до ЄС 

http://www.ukrmetprom.org/ezhednevnyy-monitoring-ispolzovaniya/ 

 

 ПрАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" 

 

https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?lang=ua 

 

– міжнародна вертикально 
інтегрована гірничо-металургійна група компаній 

https://metinvestholding.com/ua/about 

 

 ПАТ «Дніпровськиий металургійний 

комбінат» 

http://www.dmkd.dp.ua/node/480 

 

 
https://www.zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/ 

ПАО Металургійний комбінат «Азовсталь» http://www.ukr-prom.com/firm-238/ 

https://azovstal.metinvestholding.com/ru 

 Маріупольський МК ім. Ілліча  

https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru 

 

Metinvest International SA 

 

https://metinvestholding.com/ua/about/sales/misa 

 

        Іnterpipe Group 

https://www.interpipe.biz/index.php/ 

http://www.ukrmetprom.org/pro-obiednannya/uchasniki-obiednannya/
http://www.ukrmetprom.org/ezhednevnyy-monitoring-ispolzovaniya/
https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?lang=ua
https://metinvestholding.com/ua/about
http://www.dmkd.dp.ua/node/480
https://www.zaporizhstal.com/pidpriyemstvo/
http://www.ukr-prom.com/firm-238/
https://azovstal.metinvestholding.com/ru
https://ilyichsteel.metinvestholding.com/ru
https://metinvestholding.com/ua/about/sales/misa
https://www.interpipe.biz/index.php/


 

 

ПАТ ІНТЕРПАЙП НТЗ 

https://ntrp.interpipe.biz/ 

 

   

http://interpipesteel.biz/ 

 

  

https://nikotube.interpipe.biz/index.php/ 

 

 

http://vtorm.interpipe.biz/ 

 ВАТ «ІНТЕРПАЙП 

НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД» 

https://nmpp.interpipe.biz/ 

 

 

https://www.nzf.com.ua/main.aspx 

 

 

http://zfz.com.ua/ 

ПАТ "Дніпровський металургійний завод" 

http://www.dmz-petrovka.dp.ua/index.php 

 

 

https://ntrp.interpipe.biz/
http://interpipesteel.biz/
https://nikotube.interpipe.biz/index.php/
http://vtorm.interpipe.biz/
https://nmpp.interpipe.biz/
https://www.nzf.com.ua/main.aspx
http://zfz.com.ua/
http://www.dmz-petrovka.dp.ua/index.php

