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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Метою курсу є формування у студентів міжнародного економічного мислення та системи знань з міжнародної 

економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, опанування принципів і 

середовища розвитку міжнародної економіки, практики здійснення і механізмів регулювання міжнародної економічної 

взаємодії, набуття вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів 

України, а також систему мікро- та макроекономічних взаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі 

інтернаціоналізації та глобалізації. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.  Вступ до міжнародної економіки. 
Поняття, предмет і структура міжнародної економіки. Міжнародний поділ праці та фактори, що визначають умови участі 

країни в міжнародному поділі праці. Інтернаціоналізація світової економіки та її форми. Сутність інтернаціоналізації. 
Транснаціональна спеціалізація. Міжнародна кооперація. Міжнародна інтеграція і регіоналізація. Глобалізація економіки. 
Виникнення, структура і основні риси світового ринку. Загальна міжнародна рівновага. Міжнародна рівновага на локальних 
ринках. Трансформація світового ринку у світове господарство та міжнародну економіку. Світове господарство як єдиний 
наднаціональний простір. Багатомірність системи світового господарства. Структурна багатомірність та функції. Єдність 
світового господарства. Економічна, інституціональна, ресурсна, інформаційна та соціокультурна підсистеми світового 
господарства. Функціонально-ринкові зв’язки та інституціонально владна керованість світогосподарськими процесами 

 
2.  Міжнародна торгівля. 
Сутність, динаміка і структурні особливості міжнародної торгівлі. Основні поняття та показники міжнародної торгівлі.  

Торговельний баланс. Товарний експорт і товарний імпорт. Структура міжнародної торгівлі за методами реалізації на 
світовому ринку. Тенденції міжнародної торгівлі. Зовнішня торгівля України і її конкурентоспроможність. Період формування 
зовнішнього сектору. Товарна структура зовнішньої торгівлі. Основні види зовнішньоекономічних комерційних операцій. 
Світові ціни: поняття та джерела інформації. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 

 
3. Теорії міжнародної торгівлі. 
Загальний аналіз теорій міжнародної торгівлі. Класичні теорії міжнародної торгівлі. Меркантилізм. Теорія абсолютних 

переваг А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д.Рикардо.  Закон інтернаціоналізації вартості С. Мілля. Теорія співвідношення 
факторів виробництва Хекшера-Оліна. Показники факторонасиченості та фактороінтенсивності. Теорія специфічних факторів 
виробництва. Внутрішньогалузева торгівля: причини обміну. Економічні ефекти та їх розподіл між учасниками обміну. 
Парадокс Леонтьєва. Стандартна модель зовнішньої торгівлі. Виробничі можливості і відносна пропозиція. Відносні ціни і 
попит. Зміни умов торгівлі і рівень добробуту. Механізм формування відносних цін. 

Причини обмеженості класичних теорій. Теорія специфічних факторів виробництва. Теорема взаємного попиту, теорія 
реверсу факторів виробництва. Альтернативні моделі міжнародної торгівлі. Теорія життєвого циклу продукту. Теорія 
конкурентних переваг М. Портера. Теорія „ефекту масштабу”. 

 
4.  Зовнішньоторговельна політика України. 
Сутність та види зовнішньоторговельної політики. Аргументи проти протекціонізму. Аргументи на користь протекціонізму. 

Фритредерство. Аргументи проти вільної торгівлі. Аргументи на користь фритредерства.  
Засоби реалізації міжнародної торговельної політики. Крива пропозиції товару на експорт. Крива попиту на імпорт товару. 

Загальна характеристика інструментарію зовнішньоторговельної політики.  
Економічні наслідки торговельних обмежень в міжнародних відносинах. Методика аналізу. Ефект переділу. Ефект захисту. 

Ефект доходів. Ефект споживання. Ефект внутрішніх доходів. Ефект умов торгівлі. 
Тарифні обмеження у міжнародній торгівлі. Вплив протекціоністських засобів на економіку малої країни. Митний тариф на 

імпорт. Ефект від митного тарифу. Визначення рівня захисту національної економіки. Здобутки та втрати від імпортного мита. 
Імпортне мито і добробут споживачів. Імпортне мито і інтереси виробників. Митний тариф як доход держави. Чистий ефект від 
імпортного мита для суспільства в цілому. Експортний тариф. Вплив експортного тарифу на добробут споживачів. Експортний 
тариф та доходи (втрати) виробників і держави. Оптимальний рівень експортного тарифу. 

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження. Вимір нетарифних методів квотування. 
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Контингентування. Ліцензування. Добровільні експортні обмеження. Приховані методи торговельної політики. Фінансові 
методи торговельної політики. Неекономічні торговельні обмеження. 

Концептуальні засади зовнішньоторговельної політики для України. Шляхи впровадження ефективної імпортної політики. 
Підтримка національного товаровиробника. Оцінка та шляхи вдосконалення  зовнішньоторговельної політики України. 

 
5.  Міжнародний ринок капіталів і кредитів. 
Міжнародний ринок капіталу. Причини та економічні наслідки міжнародної міграції капіталів. Форми міжнародного руху 

капіталу.  Донори та реципієнти міжнародний інвестицій. Прямі іноземні інвестиції. Цільове призначення. Класифікація 
іноземних інвестицій. Приналежність капіталу: приватний, державний капітал і капітал міжнародних організацій. Економічні 
ефекти прямих іноземних інвестицій. Вільні економічні зони як інструмент залучення прямих іноземних інвестицій. Роль 
прямого інвестування в розширенні обсягів міжнародного виробництва. 

Міжнародне інвестування в Україні в сучасних умовах. Інвестиційна активність. Режим інвестування. Формування 
сприятливого інвестиційного клімату.  

Портфельні міжнародні інвестиції. Відмінність від прямих інвестицій. Класифікація портфельних інвестицій. Міжнародний 
ринок титулів власності. Зрілі ринки. Інші боргові інструменти. Облігації. Депозитарні розписки. Казначейські векселі. Депозитні 
сертифікати. Банківські акцепти. Фінансові деривативи. Форвард. Опціон. Поточна вартість цінних паперів. Зміни кривих 
доходу. Причини зарубіжних портфельних інвестицій. Максимальний прибуток при допустимому рівні ризику. Отримання 
спекулятивного попиту. Оцінка обсягів портфельних інвестицій. Поділ за групами: розвинуті країни, країни, що розвиваються 
та міжнародні організації. 

Міжнародне позичання і кредитування. Сутність і форми міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів: за 
призначенням; за формою надання; за характером забезпечення; за термінами дії. Сек’юритизація.  

Міжнародний ринок боргових зобов’язань. Структура кредитного ринку. Боргові джерела міжнародного фінансування. 
Проблема міжнародної заборгованості. Боргова крива Лаффера. Кризи світової заборгованості.  

Економічні наслідки міжнародного кредитування. Модель часткової рівноваги. Економічні ефекти. Граничний продукт 
капіталу. Норма доходу на капітал. Структура виграшів і втрат між кредиторами і дебіторами. Інституціональна структура 
міжнародного кредитування. Світові фінансово-кредитні установи. Міжнародний валютний фонд (МВФ). 

Проблеми та перспективи іноземного інвестування в економіку України. 
Характеристика зовнішньої заборгованості України. Проблеми та шляхи погашення зовнішнього боргу України. 
 
6. Міжнародний ринок праці. 
Сутність, причини та форми міжнародної трудової міграції. Причини міграції: фактори економічного і неекономічного 

характеру. Класифікація міжнародної міграції трудових ресурсів. 
Наслідки міжнародної трудової міграції. Аналіз стандартних ефектів. Наслідки для державних фінансів у країнах еміграції 

та імміграції. Побочні ефекти імміграції.  
Регулювання міжнародної трудової міграції. Квоти на в’їзд мігрантів до країни. Програми стимулювання рееміграції. 

Регулювання міграційних процесів в рамках Міжнародної організації праці (МОП). 
Основні світові ринки праці. Механізм формування міжнародного ринку праці та економічні ефекти міграції. 
Регіональна класифікація ринків праці. Сучасні центри тяжіння робочої сили. 
Причини та наслідки міжнародних потоків міграції трудових ресурсів з України. Стратегічні напрями та проблеми 

міжнародної міграційної політики України.  

7. Міжнародний ринок послуг та технологій. 
Особливості світової торгівлі послугами. Міжнародні угоди в сфері послуг. Визначення послуги, класифікація послуг. 

Відмінності товарів і послуг. Теорії торгівлі послугами. Масштаби міжнародної торгівлі послугами.. Регулювання доступу на 
ринок.  

Міжнародні фінансові послуги. Міжнародний лізинг. Міжнародний факторинг. Міжнародний форфейтинг. 
Послуги міжнародного транспорту. Міжнародні транспортні операції. Транспортні витрати. Класифікація міжнародних 

транспортних послуг. Міжнародні поїздки. Класифікація міжнародних поїздок.  
Міжнародний трансфер (передача) технологій. Сутність та види патентних угод. Особливості сучасної ліцензійної торгівлі. 

Моделі технічного прогресу. Цикл життя товару в міжнародній торгівлі. Механізми міжнародної передачі технології. Правові 
форми захисту технології. Форми передачі технології. Міжнародна інноваційна діяльність. Міжнародний інноваційний процес. 
Інноваційна економіка. Функції та моделі інноваційної економіки. Національні інноваційні системи. Зміст, причини виникнення 
та структура міжнародного ринку інновацій. Проблеми становлення міжнародного ринку інновацій. Критерії виокремлення та 
інфраструктура міжнародного ринку інновацій. 

Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні. 
 

8.  Міжнародні валютно-фінансові відносини. 
Поняття валюти та її види. Валютний курс. Основні теоретичні підходи до валютного курсу. Конвертованість валюти. 

Валютний паритет. Котирування валют та їх види. Режим валютного курсу. Фактори, що впливають на валютний курс. 
Прогнозування валютного курсу. Резервні валюти. Валютно-курсові проблеми монетарної політики у сучасних умовах. Основні 
теоретичні підходи до валютного курсу. Теорія загальної рівноваги. Макроекономічний баланс як основа валютного курсу.  

Сутність і еволюція міжнародної валютної системи. Елементи національної валютної системи. Класифікація міжнародних 
валютних систем, їх еволюція. Регіональні валютні системи. Європейська валютна система. Вартість валюти, валютні курси та 
їх режими. Конвертованість валюти. Ступені конвертованості. Паралельний обіг. Пряме та непряме валютне котирування. 
Крос-курс котирування. Форвардний курс. Номінальний та реальний валютний курс, фактори впливу на їх формування.  

Міжнародні валютні ринки, їх функції та види. Суб’єкти валютного ринку. Класифікація валютних ринків. Створення 
міжнародного валютного фонду та його сучасна роль. Реформування світової валютної системи: причини та напрями. Ринок 
похідних валютних інструментів (деривативів). Ринок євровалют: сутність, основні сегменти, особливості.  

Торгівля валютою та валютні ризики. Інструменти валютного ринку. Форми торгівлі валютою. Валютні ризики та 
хеджування. Основні центри торгівлі валютою. Валютні спекуляції. Міжнародна валютна ліквідність. 

Україна в системі міжнародних валютно-фінансових відносин.  
 
9. Платіжний баланс. 
Призначення, основні статті і структура платіжного балансу, методологія його складання. Торговельний баланс, баланс 

поточних операцій і баланс руху капіталу. Зміна офіційних резервів іноземної валюти. Платіжні та розрахункові баланси. 
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Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу. 
Теорії платіжного балансу. Регулювання платіжного балансу. Валютний курс як засіб регулювання платіжного балансу. 

Адаптація платіжного балансу в умовах фіксованого валютного курсу. Адаптація платіжного балансу в умовах гнучкого 
флоатингу. Засоби регулювання платіжного балансу. 

 
10. Міжнародна економічна інтеграція. 
Передумови, цілі та етапи міжнародних інтеграційних процесів. Інтеграція України у сучасну світогосподарську систему. 

Особливості регіональної економічної інтеграції. Поетапність розвитку. Преференційні торговельні угоди. Зона вільної торгівлі. 
Митний союз. Спільний ринок. Економічний союз. Політичний союз. Нова якість світового господарства. Позитивні наслідки 
інтеграційних процесів в світовій економіці. Ефекти регіональних торговельних угод. Фактори міжнародної економічної 
інтеграції в умовах світогосподарських зв’язків. Механізм міжнародної економічної інтеграції. Об’єкти і суб’єкти міжнародної 
економічної інтеграції. Роль і місце міжнародної економічної інтеграції у процесі глобалізації.  

Європейські інтеграційні процеси. Позиції сучасного ЄС у глобальній економіці. Механізми управління ЄС. Цілі, принципи 
та повноваження ЄС. Органи та інституції ЄС. Європейський парламент. Європейська Рада. Рада ЄС. Комісія ЄС. Спільні 
фінансові інститути ЄС. Європейський фонд розвитку. Європейський інвестиційний банк. Відносини з третіми країнами. 

 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

Спеціальність 051 Економіка 
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
ЗК04. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами 
з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

Спеціальність 073 Менеджмент 
ЗКЗ. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 
ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК13. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 
ЗК14. Здатність працювати у міжнародному контексті. 

Спеціальність 075 Маркетинг 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях. 
ЗК4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування    
ЗК1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

Спеціальність 051 Економіка 
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та 
правовими актами. 
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси i явища на основі теоретичних 
моделей, аналізувати i змістовно інтерпретувати отримані результати. 
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної 
структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики 
держави. 
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення 
економічних задач. 
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних 
для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 
соціально-економічні процеси. 
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 
економічних систем i процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію. 
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних 
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- 
та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 
властиві сучасним процесам в економіці. 
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СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних 
процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування. 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- 
та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та ix структури, 

Спеціальність 073 Менеджмент 
СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу 
зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Спеціальність 075 Маркетинг 
СК13. Здатність планування і провадження ефективної маркетингової діяльності ринкового 
суб’єкта в кросфункціональному розрізі. 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
СК1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової 
діяльності. 
СК2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування 
рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних i біржових структур. 
СК9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних i 
біржових структур. 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 
СК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв'язання конфліктів. 
СК6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із 
використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій. 

Програмні результати 
навчання 
(ПР) 

Спеціальність 051 Економіка 
ПР1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, науковоi спільноти, визнавати 
верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розумiти i вміти користуватися власними 
правами i свободами, виявляти повагу до прав i свобод інших осiб, зокрема, членiв колективу. 
ПР2. Відтворювати моральні, культурніi, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства 
в соціально-економічній сферi, пропагувати ведення здорового способу життя. 
ПР3. Знати та використовувати економічну термінологiю, пояснювати базові концепції мікро- та 
макроекономіки. 
ПР5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та 
прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, 
домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади). 
ПР7. Пояснювати моделіi соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципiв i 
знань на основі розуміння основних напрямiв розвитку економічної науки. 
ПР22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, 
та у невизначених умовах. 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв’язки, які існують між процесами га явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПР 08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 
ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 
ПР 13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 
ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені | необхідністю забезпечення 
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.  

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 
зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових 
систем та ix структури. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення i методи отримання 
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 
показники, що характеризують стан фінансових систем. 
ПР15. Спілкуватись в усній та письмовій формі іноземною мовою у професійній діяльності. 

Спеціальність 073 Менеджмент 
ПР1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ПР2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства, 
використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 
ПР15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 
етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності. 

Спеціальність 075 Маркетинг 
ПР7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні 
продукти, необхідні для належного провадження маркетингової діяльності та практичного 
застосування маркетингового інструментарію. 
ПР11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати 
маркетингові функції ринкового суб’єкта. 
ПР12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 
ПР16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень 
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особистої професійної підготовки. 
Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

ПР19. Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації зовнішньоекономічної 
діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з урахуванням ринкової 
кон'юнктури i діючих правових норм. 

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування 
ПР1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 
економічних засад розвитку суспільства.  
ПР3. Уміння усно i письмово спілкуватися іноземною мовою. 
ПР11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки i формулювати 
рекомендації в межах своєї компетенції. 
ПР13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку. 
ПР16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спецiальних досліджень у 
професійній діяльності. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

Тижні 1,2 Тема 1. Вступ до міжнародної 
економіки. 
1.1. Поняття, предмет та структура 
міжнародної економіки. 
1.2. Міжнародний поділ праці, умови 
участі країни у міжнародному поділі 
праці. 
1.3. Світовий ринок: умови 
виникнення, структура та основні 
риси. 
1.4. Трансформація світового ринку у 
світове господарство та міжнародну 
економіку. 
 
Тема 2. Міжнародна торгівля. 
 2.1. Сутність, динаміка і структурні 
особливості міжнародної торгівлі. 
2.2. Основні поняття та показники  
міжнародної торгівлі. 
2.3. Основні види 
зовнішньоекономічних операцій. 
2.4. Світові ціни: поняття та джерела 
інформації. 
2.5. Рівновага на світовому ринку. 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темами 1 та 2 в 
електронному варіанті лекцій. 
Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 22 

Тижні 1,2 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
(дискусія, 

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

 1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. Визначте, яким чином змінюються мета та 
економічна поведінка компанії з виходом її на 
міжнародну арену. 
1.2. Визначте відмітні особливості внутрішнього, 
національного, міжнародного та світового 
ринків. Надайте їх схематичне зображення. 
1.3. Що таке міжнародний поділ праці? Які 
чинники впливають на можливості країни для 
участі у міжнародному поділі праці? 
1.4. Перелічіть існуючі форми міжнародних 
економічних зв’язків. 
1.5. Охарактеризуйте світовий ринок, світове 
господарство та міжнародні економічні 
відносини як послідовні етапи еволюції світових 
економічних відносин. Визначте основні риси 
кожного з етапів. 
1.6. Дайте визначення термінів: експорт, імпорт, 
торговельне сальдо, торговельний оборот, 
фактор виробництва, експортна, імпортна та 
зовнішньоторговельна квоти. 
1.7. Що таке сукупний попит та сукупна 
пропозиція на світовому ринку? Яку інформацію 
ви можете отримати, аналізуючи графіки кривих 
попиту та пропозиції? 
1.8. Як обумовлюються напрямки експортно-
імпортних потоків на світовому ринку? 
1.9. Використовуючи поняття рівноваги на 
світовому ринку, поясніть, як відбувається 
процес ціноутворення й формування світової 
ціни на товар. 
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-4 до 
теми 1 та задач № 1-7 до теми 2 за 
Методичними рекомендаціями для самостійного 
розв’язання задач. 

Тижні 3,4 Тема 3. Теорії міжнародної торгівлі. 
3.1. Класичні теорії міжнародної 
торгівлі: 
3.1.1. Теорія меркантилізму. 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

1. Ознайомлення з темою 3 в електронному 
варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
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3.1.2. Теорія абсолютних переваг 
3.1.3. Теорія порівняльних переваг. 
3.1.4. Теорія співвідношення факторів 
виробництва (парадокс Леонт’єва). 
3.2. Альтернативні теорії міжнародної 
торгівлі: 
3.2.1. Теорія життєвого циклу товару 
(Вернон). 
3.2.2. Теорія конкурентних переваг 
(Портер). 
3.2.3. Теорія ефекту масштабу 
(Кругман) 

(4 год) додаткова  1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 22 

Тижні 3,4 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (дискусія,  

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. Яким чином додатне сальдо платіжного 
балансу впливає на економіку країни за умови 
повної та не повної зайнятості ресурсів? 
1.2. Які обмеження існували відповідно до 
меркантилістської теорії міжнародної торгівлі 
для здійснення зовнішньої торгівлі колоніями? 
1.3. В якому випадку країна має абсолютні 
переваги у виробництві товару перед іншою 
країною? 
1.4. Що таке альтернативна ціна товару, як 
визначається відносна перевага країни у 
виробництві товару перед іншою країною? 
1.5. Що являє собою межа виробничих 
можливостей? Яким чином здійснюється 
побудова графіку кривих виробничих та 
торговельних можливостей для країни? 
1.6. Надайте визначення показникам 
фактороінтенсивності та факторонасиченості. 
Який з цих показників характеризує країну, а 
який виробництво товару? Розкрийте зміст 
теорії співвідношення факторів виробництва 
Хекшера-Оліна. 
1.7. У чому полягає парадокс Леонтьєва? 
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-7 до 
теми 3 за Методичними рекомендаціями для 
самостійного розв’язання задач. 

Тижні 5,6 Тема 4.  Зовнішньоторговельна 
політика України. 
4.1. Роль держави в міжнародній 
торгівлі. 
4.2. Інструменти та методи 
зовнішньоторговельної політики. 
4.3. Тарифні обмеження міжнародної 
торгівлі. 
4.4. Нетарифні методи 
протекціонізму. 
4.5. Аргументи за та проти 
протекціонізму. 
4.6. Оцінка та шляхи вдосконалення  
зовнішньоторговельної політики 
України. 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темою 4 в електронному 
варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 
20, 22 

Тижні 5,6 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (дискусія,  

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. Назвіть два види зовнішньоторговельної 
політики країн. 
1.2. Що таке протекціонізм? Які методи 
зовнішньоторговельної політики застосовуються 
країною при цьому? 
1.3. Визначте економічні ефекти, що виникають 
в країні при введені тарифного мита. 
1.4. Які ви знаєте приховані методи 
протекціонізму? 
1.5. Наведіть аргументи за та проти 
протекціонізму. 
1.6. Що таке демпінг? В якому випадку 
торгівельну політику імпортерів можна вважати 
демпінгом? 
1.7. Які основні вектори зовнішньоторговельної 
політики України? Оцініть ефективність 
зовнішньоторговельної політики України. 
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-5 до 
теми 4 за Методичними рекомендаціями для 
самостійного розв’язання задач. 

Тижні 7,8 Тема 5.  Міжнародний ринок 
капіталів і кредитів. 
5.1. Поняття, форми та основні 
причини міграції капіталу. 
5.2. Міжнародне позичання та 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темою 5 в електронному 
варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22 
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Тижні 7,8 кредитування. 
5.3. Економічні ефекти прямого 
іноземного інвестування.  
5.4. Іноземні інвестиції в економіці 
України. 
5.5. Зовнішня заборгованість України: 
структура, динаміка, проблеми  

Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (дискусія,  

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. Визначте три основні форми експорту 
капіталів. 
1.2. Поясніть принципову різницю між 
портфельними та прямими іноземними 
інвестиціями. 
1.3. Яким чином на світовому ринку 
визначається напрямок руху капіталів? 
1.4. З якою метою розвинуті країни надають 
країнам, що розвиваються, безкоштовну 
економічну допомогу? 
1.5. Які проблеми і перспективи залучення та 
використання прямих іноземних інвестицій в 
Україні. 
1.6. Проаналізуйте структуру та динаміку 
зовнішньої заборгованості України. Які існують 
проблеми та шляхи погашення зовнішнього 
боргу України? 
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-5 до 
теми 5 за Методичними рекомендаціями для 
самостійного розв’язання задач. 

Тижні 9,10 Тема 6. Міжнародний ринок праці. 
6.1. Поняття, причини та регулювання 
міграції робочої сили. 
6.2. Сучасні центри тяжіння робочої 
сили. 
6.3. Механізм формування 
міжнародного ринку праці та 
економічні ефекти міграції. 
6.4. Причини та наслідки міжнародних 
потоків міграції трудових ресурсів з 
України.  
6.5. Стратегічні напрями та проблеми 
міжнародної міграційної політики 
України.   

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темою 6 в електронному 
варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22 

Тижні 9,10 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (дискусія,  

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. В чому полягає різниця між еміграцією та 
імміграцією трудових ресурсів? 
1.2. Назвіть основні причини міграції робочої 
сили для країн-реципієнтів. 
1.3. Визначте основні причини міграції робочої 
сили для країн-донорів. 
1.4. Що таке міжнародна організація праці 
(МОП)? Які основні цілі та задачі вона ставить 
перед собою? 
1.5. Які наслідки від трудової міграції виникають 
в країні- експортері трудових ресурсів, та в 
країні-імпортері? 
1.6. Назвіть основні сучасні центри тяжіння 
робочої сили у світі. 
1.7. Які основні стратегічні напрями розвитку 
міжнародної міграційної політики в Україні? 
1.8. Які наслідки міжнародної трудової міграції 
для Україні?  
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-2 до 
теми 6 за Методичними рекомендаціями для 
самостійного розв’язання задач. 

Тижні 11,12 Тема 7. Міжнародний ринок послуг 
та технологій. 
7.1. Особливості світової торгівлі 
послугами та їх класифікація. 
7.2. Фінансові послуги. 
7.3. Транспортні послуги. 
7.4. Міжнародна передача (трансфер) 
технологій. 
7.5. Особливості міжнародного 
технологічного обміну в Україні. 
 
 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темою 7 в електронному 
варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22 

Тижні 11,12 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (презентації, 

дискусія) 
(4 год) 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. У чому полягають особливості світової 
торгівлі послугами? 
1.2. У чому полягають відмінності товарів і 
послуг? Яким чином класифікуються послуги? 
1.3. Які існують види міжнародних фінансових 
послуг? Охарактеризуйте кожен з цих видів. 
1.4. Яким чином класифікуються міжнародні 
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транспортні послуги?  Що являють собою 
міжнародні транспортні коридори? 
1.5. Що розуміють під міжнародним трансфером 
(передачею) технологій? 
1.6.  Визначте поняття «патент», «ліцензія», 
«копірайт», «товарна марка». 
1.7. У чому полягають особливості «патентної 
угоди», «ліцензійної угоди», «угоди про 
передання ноу-хау», «інжинірингових послуг»? 
1.8. Які сучасні тренди міжнародного трансферу 
технологій в Україні? 
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 

Тижні 13,14 Тема 8.  Міжнародні валютно-
фінансові відносини. 
8.1. Основні поняття валютної 
системи країни. 
8.2. Еволюція валютної системи. 
8.3. Валютний курс: поняття та 
різновиди. 
8.4. Рівноважний валютний курс. 
8.5. Україна в системі міжнародних 
валютно-фінансових відносин. 
 
 
 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темою 8 в електронному 
варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22 

Тижні 13,14 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (дискусія,  

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. Як визначається валютний курс в країні? 
1.2. Визначте, які існують види валютних курсів 
та у чому суттєва відмінність кожного виду? 
1.3. Яким чином та якими суб’єктами ринку 
формуються попит та пропозиція на валютному 
ринку країни? 
1.4. Які системи валютних курсів знаходять 
застосування у економічній політиці країни? 
1.5. Яким чином проходила еволюція валютних 
систем у світі? 
1.6. В чому різниця між обмінним та 
номінальним курсами валют? 
1.7. В чому полягає різниця між номінальним та 
реальним курсами валют? 
1.8.  
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-7 до 
теми 8 за Методичними рекомендаціями для 
самостійного розв’язання задач.. 

Тижні 15,16 Тема 9. Платіжний баланс. 
9.1. Призначення, основні статті і 
структура платіжного балансу, 
методологія його складання.  
9.2. Торговельний баланс, баланс 
поточних операцій і баланс руху 
капіталу.  
9.3. Сальдо платіжного балансу. 
Чинники, що впливають на стан 
платіжного балансу. Зміна офіційних 
резервів іноземної валюти.  
 
Тема 10. Міжнародна економічна 
інтеграція. 
10.1. Передумови, цілі та етапи 
міжнародних інтеграційних процесів. 
Рівень розвитку інтеграційних 
об’єднань. 
10.2. Інтеграція України у сучасну 
світогосподарську систему.  
10.3. Європейські інтеграційні 
процеси. 

Лекція, 
аудиторна, 

ZOOM, 
MOODLE 

(4 год) 

1. Ознайомлення з темами 9 і 10 в 
електронному варіанті лекцій. 
2. Опрацювання літератури: 
основна 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
додаткова  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22 

Тижні 15,16 Практичне 
заняття, 

аудиторне, 
ZOOM, 

MOODLE 
 (дискусія,  

самостійна, 
групова 
робота з 

розв’язання 
задач) 
(4 год) 

1. Відповіді на запитання та завдання для 
самоконтролю: 
1.1. В чому полягає принцип подвійного запису у 
платіжному балансі? Які економічні операції 
відображаються у кредитових, а які – у 
дебетових статтях платіжного балансу? 
1.2. До якого виду операцій (поточних чи 
операцій з капіталом) належить рух доходів від 
кредитних послуг, тобто дивідендів та процентів 
за капітал? 
1.3. В чому призначення офіціальних валютних 
резервів країни, особливо при фіксованому 
валютному курсі? Як впливає на зміни 
офіціальних валютних резервів дефіцитне та 
активне сальдо платіжного балансу? 
1.4. Яким чином впливає відтік капіталу з країни 
на сальдо платіжного балансу? 
1.5. У чому полягають особливості сучасних 
процесів міжнародної економічної інтеграції? 
1.6. Які основні передумови та перспективи 
інтеграції України у сучасну світогосподарську 
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систему? 
1.7. Які сучасні тенденції європейських 
інтеграційних процесів? 
2. Тестовий самоконтроль знань за 
електронною базою. 
3. Розв’язання розрахункових задач № 1-4 до 
теми 9 за Методичними рекомендаціями для 
самостійного розв’язання задач. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох позааудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-5, друга – за темами 6-10 у письмовій формі. Під 
час виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання до аналізу 
практичних аспектів здійснення міжнародної торгівлі, міжнародного руху капіталу (іноземного інвестування), 
міжнародної міграції трудових ресурсів, надання міжнародних фінансових і транспортних послуг, міжнародного 
трансферу технологій, міжнародних валютно-фінансових операцій, міжнародних розрахунків та складання 
платіжного балансу, створення та функціонування міжнародних інтеграційних об’єднань.  
 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуальних завдань. Кожен студент виконує за табличними даними 
свого варіанту (що відповідає номеру прізвища студента у списку академічної групи) всі аналітичні та розрахункові 
завдання індивідуальної роботи №1 (модуль 1) та індивідуальної роботи № 2 (модуль 2). 
 
Детальна інформація для виконання індивідуальної роботи міститься у системі MOODLE у методичній розробці: 
1. Методичні рекомендації для виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» для 
студентів освітнього ступеня «Бакалавр» економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / 
Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», кафедра міжнародної економіки; уклад. І.Г.Єгорова; рец. В.В. Кулішов. – 
Кривий Ріг, 2018. – 12 с. . // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://moodle.kneu.dp.ua/ 
 
За науково-дослідницьку роботу студенти можуть отримати 10 балів за написання статей для опублікування у 
збірниках наукових праць навчальних закладів, науково-дослідних установ, спеціалізованих фахових часописах, 
матеріалах наукових та науково-практичних конференцій. Орієнтована тематика досліджень: 
1. Особливості та закономірності розвитку міжнародної економіки в сучасних умовах. 
2. Тарифні та нетарифні методи регулювання міжнародних торговельних відносин. 
3. Структура та основні тенденції розвитку міжнародного ринку капіталів. 
4. Міграційна політика на державному та світовому рівнях. 
5. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку міжнародних фінансових послуг. 
6. Міжнародні транспортні коридори. 
7. Роль міжнародного науково-технічного обміну в підвищенні рівня економічного розвитку країн світу. 
8. Міжнародні валютні відносини. 
9. Зовнішня заборгованість країни та способи її регулювання. 
10. Тенденції у платіжному балансі країни та особливості його регулювання. 
11. Міжнародна економічна інтеграція на сучасному етапі тощо. 
 
Замість науково-дослідницької роботи студенти можуть отримати 10 балів за вивчення таких онлан-курсів на 
платформі COURSERA (https://www.coursera.org/): 
1) International Leadership and Organizational Behavior 
https://www.coursera.org/learn/organizational-behavior#syllabus 
2) Management of International Development: Towards Agenda 2030 
https://www.coursera.org/learn/towards-agenda-2030#syllabus 
3) Business Opportunities and Risks in a Globalized Economy 
https://www.coursera.org/learn/business-opportunities-and-risks-in-a-globalized-economy?specialization=globalization-
economic-growth-and-stability 
 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться в системі MOODLE у наступних методичних розробках: 
1. Методичні рекомендації до практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Міжнародніа 
економіка» // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://moodle.kneu.dp.ua/ 
2. Методичні рекомендації по самостійному розв’язанню задач з дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів 
освітнього ступеня «Бакалавр» економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Криворізький 
економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», кафедра міжнародної економіки; уклад. І.Г. Єгорова; рец. В.В.Кулішов. – Кривий Ріг, 2018. 
– 47 с. // Ресурс Moodle [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://moodle.kneu.dp.ua/ 
 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

http://moodle.kneu.dp.ua/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/learn/organizational-behavior#syllabus
https://www.coursera.org/learn/towards-agenda-2030#syllabus
https://www.coursera.org/learn/business-opportunities-and-risks-in-a-globalized-economy?specialization=globalization-economic-growth-and-stability
https://www.coursera.org/learn/business-opportunities-and-risks-in-a-globalized-economy?specialization=globalization-economic-growth-and-stability
http://moodle.kneu.dp.ua/
http://moodle.kneu.dp.ua/
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1. Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: «Центр 
учбової літератури», 2016. –256с. 
2. Бестужева С. В. Міжнародні економічні відносини: [навч. посіб.] / С. В. Бестужева. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. 
– 384 с. 
3. Білоцерківець В.В. Міжнародна економіка / В.В. Білоцерківець, О.О. Завгородня, В.К. Лебедєва - К.: 
«Центр учбової літератури», 2012. – 416с. 
4. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. – К.: КНЕУ., 
2014. – 762 с. 
5. Міжнародна економіка: [навч. посіб.] / Л.С. Шевченко, О.А. Гриценко, Т.М. Камінська та ін.; За заг. ред. 
С.М.Макухи. - X.: Право, 2012. - 192 с. 
6. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : [навч. посібник] / Т.В. Шталь [та ін.]. – Харків : 
«Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 
7. Румянцев А. П. Міжнародна економіка: підручник]. / А. П. Румянцев. – К. : Знання, 2009. –541с. 
8. Савельєв Є. В. Мiжнародна економiка: [пiдручник]. 3-тє вид., перероб. i допов. К. : Знання, 2008. – 622 с. 
9. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: [навчальний посібник]. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 238 с. 
10.Філіпенко А.С. Світова економіка: [підручник] / А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін. – К.: Либідь, 
2012. – 582с. 
11. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: [пiдручник]. 2-ге.вид. К.: Знання, 2008. – 663 c. 

 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 
 

1. Бочан І.О. Глобальна економіка /І.О. Бочан, І.Р. Михасюк– К.: Логос. – 2017. – 246с. 

2. Gerber J. International Economics, Global Edition. Pearson, 2017. – 510p. 

3.Горбач Л.М. Міжнародні економічні відносини: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 266с. 

4.Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України / Б.В.Губський. – К.: Логос, 2008. – 328с.  

5. Дернова Н.Л. Інтеграція України в міжнародне співтовариство: економічні аспекти Запоріжжя НБЗНТУ. – 2013. – 

20с.  

6. Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах/ Р.Г. Калитчак. - К.: Знання, 2017. – 303с. 

7. Киреев А.П. Международная экономика: движение товаров и факторов производства: [Учебное пособие для 

ВУЗов]. – М: Международные отношения, 1999. – 416 с. 

8. Козак Ю.Г. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, О.В. Захарченко, Є.В. 

Кравченко.– К.: Центрнавчальноїлітератури, 2012.– 330 c. 

9. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко. Навч. посіб. для 

вузів. – К.: ІнЮре, 2015. – 448с. 

10. Krugman, P.R., Obstfeld, M., & Melitz, M.J. International Economics: Theory and Policy. [rental edition], 11th Edition, 

2017. – 800p. 

11. Мельник Т. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції : монографія / Т. Мельник. – К. : 

КНТЕУ, 2007. – 451 с. 

12. Міжнародні економічні відносини: підручник / За редакцією А. П. Голікова, О. А. Довгаль. – Х. : ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, 2014. – 602 с. 

13. Овчаренко Н.Е. Моделі сучасних інтеграційних процесів / Н.Е. Овчаренко. - М.: Проспект, 2008. – 450с. 

14. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Учебник / Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. – ЗАО “Бизнес-школа”, “Интел-Синтез”, Дипломатическая академия МИД РФ, 2008. – 368 с. 

15. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 503 с. 

16. Савельєв Є.В. Європейська інтеграція і маркетинг: Наукові нариси / Є.В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2015. – 482с. 

17. Salvatore D. (2019) International Economics, 13th Edition. John Wiley & Sons, 2019. – 720р. 

18.Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: теорія : підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закл. / А. С. 

Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408 с. 

19. Хейфєць В.Л. Міжнародна інтеграція / В.Л. Хейфєць, А.А. Овдієнко. - Спб.: ГУАП, 2009. – 68с.  

20. Чеботар С.І. Світова економіка і торгівля / С.І. Чеботар, Є.В. Савельєв, Я.С. Ларіна, М.В. Лизун, М.Г.Шевчик. 

Київ: Знання, 2010. – 212 с. 

21. Шамбуровський Г.О. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник затв. МОНУ / 

Г.О.Шамбуровський, С.М. Писаренко, Л.А. Українець та ін.- К.Знання. 2016. – 273с. 

22. Школа І.М., Козменко В.М. Міжнародні економічні відносини: середовище, форми, бізнес та інтеграція. 

[Навчальний посібник]. – Чернівці, 2006. – 203 с. 

 

Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. Шевчук В.О. Дистанційний курс з дисципліни "Міжнародні економічні відносини". [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу (Веб-центр ЛТЕУ): http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143  

2. Національний банк України. Cтатистика зовнішнього сектору. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://bank.gov.ua/statistic/sector-external   

3. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=143
https://bank.gov.ua/statistic/sector-external
http://www.ukrstat.gov.ua/
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4. International Monetary Fund. IMF Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Data   

5. World Bank. DataBank. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://databank.worldbank.org/home.aspx   

6. Federal Reserve Bank of St. Louis. FREDs Economic Data. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://fred.stlouisfed.org/categories/  

7. АМА – Американська асоціація маркетингу (www.amie.com/arf) 

8. United Nation (www.un.org) – статистична та інша інформація про членів ООН (демографічна, соціальна, 

економічна тощо). 

9.World Bank (www.worldbank.org) – джерело інформації про більш ніж 200 країн та регіонів. 

10. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/ru/  

11. Офіційний сайт Ради Європи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe 

12. Офіційний сайт Європейського Союзу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . https://europa.eu/european-

union/index_en 

13. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/ 

 

14. Відеолекції онлайн-курсів на платформі COURSERA (https://www.coursera.org/): 

14.11. International Leadership and Organizational Behavior 

https://www.coursera.org/learn/organizational-behavior#syllabus 

2. Management of International Development: Towards Agenda 2030 

https://www.coursera.org/learn/towards-agenda-2030#syllabus 

3. Business Opportunities and Risks in a Globalized Economy 

https://www.coursera.org/learn/business-opportunities-and-risks-in-a-globalized-economy?specialization=globalization-

economic-growth-and-stability 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

1. Облік та оподаткування в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, цифровізації та глобалізації 
економічних відносин 
ВАДЕКС 
2021-02-01 | Книга 
ISBN: 978-966-9725-70-7 

2. IMPROVING THE TAX SYSTEM AS A COMPONENT OF UKRAINE'S INTERNATIONAL SECURITY 
Economic Analysis 
2022 | Journal article 
DOI: 10.35774/econa2022.02.082 
CONTRIBUTORS: Yaroslav Izmailov; Iryna Yegorova; Yulia Tomchuk 

3. INTERNATIONAL AND REGIONAL SECURITY OF UKRAINE IN THE TAXATION OF E-COMMERCE 
International scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences" 
2021 | Journal article 
DOI: 10.25313/2520-2294-2021-8-7496 
Part of ISSN: 2520-2294 

4. Порівняльна характеристика умов ведення бізнесу на українському та європейському ринках 
Innovations and prospects of world science. ІІ International Scientific and Practical Conference 
2021-11-04 | Тезисы 
ISBN: 978-1-4879-3794-2 

5. ОПОДАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму. Облік, контроль та оподаткування 
в умовах глобалізації 
2021-10-01 | Тезисы 
ISBN: 978-617-696-867-2 

6. Розвиток державно-приватного партнерства в Україні та світі 
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки" 
2021-03 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.25313/2520-2294-2021-3 

7. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування 
2021-01-12 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.33244/2617-5932.6.2020.67-76 

8. Communicating the Foreign Policy Strategy: on Instruments and Means of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine 
SHS Web of Conferences 
2021 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.1051/shsconf/202110002005 
Часть ISSN: 2261-2424 

https://www.imf.org/en/Data
https://databank.worldbank.org/home.aspx
https://fred.stlouisfed.org/categories/
http://www.amie.com/arf
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.un.org/ru/
https://www.coe.int/uk/web/compass/council-of-europe
https://www.wto.org/
https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/learn/organizational-behavior#syllabus
https://www.coursera.org/learn/towards-agenda-2030#syllabus
https://www.coursera.org/learn/business-opportunities-and-risks-in-a-globalized-economy?specialization=globalization-economic-growth-and-stability
https://www.coursera.org/learn/business-opportunities-and-risks-in-a-globalized-economy?specialization=globalization-economic-growth-and-stability


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

9. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом 
ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СУЧАСНОЇ НАУКИ - Том 1 
2020-11-27 | Тезисы 
DOI: 10.36074/27.11.2020.v1 

10. Авторське свідоцтво №98762 від 28.07.2020р. (Науковий твір «Digital economy as an instrument of 
globalization») 
2020-07-28 | Зарегистрированное авторское право 
OTHER-ID: 98762 

11. Авторське свідоцтво №98763 від 28.07.2020р. (Науковий твір «Rahunkowose synergii w wieku gospodarki 
cyfrowej i globalizacji»). 
2020-07-28 | Зарегистрированное авторское право 
OTHER-ID: 98763 

12. Accounting and economic analysis in conditions of digitalization and globalization of public relations 
№98569 від 10.07.2020р. 
2020-07-10 | Зарегистрированное авторское право 
OTHER-ID: 98569 

13. Авторське свідоцтво №98512 від 09.07.2020р.( Науковий твір «Інтегрована звітність підприємств у 
національному та глобальному бізнес-середовищі»). 
2020-07-09 | Зарегистрированное авторское право 
OTHER-ID: 98512 

14. Авторське свідоцтво №98514 від 09.07.2020р.( Науковий твір «Аналіз державно-приватного партнерства в 
Україні та світі») 
2020-07-09 | Зарегистрированное авторское право 
OTHER-ID: 98514 

15. Ways to Solve the Problems of Tax Counseling in Ukraine Using the Experience of Foreign Countries 
Business Inform 
2020-07 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.32983/2222-4459-2020-7-262-269 
Часть ISSN: 2222-4459 

16. Національні та міжнародні особливості взаємозв’язку облікової та податкової політики підприємств 
Black Sea Economic Studies 
2020-07 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.32843/bses.55-33 
Часть ISSN: 2524-0900 
Часть ISSN: 2524-0897 

17. ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 
ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНОГО БІЗНЕСУ 
Економічні проблеми сучасності та концепція сталого розвитку держави та регіонів: Матеріали міжнародної 
науково-практичної конференції (Львів, 21 грудня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація» 
2019-12 | Тезисы 
Часть URI: http://www.lef.lviv.ua/ 

18. ACCOUNTING AND ECONOMIC ANALYSIS IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION AND GLOBALIZATION OF 
PUBLIC RELATIONS 
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference 
2019-05-21 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.17770/sie2019vol6.4012 
Часть ISSN: 2256-0629 
Часть ISSN: 1691-5887 

19. Глобальні тенденції та перспективи застосування Digital-технологій в бухгалтерському обліку та економічному 
аналізі 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA), „Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в 
Україні: глобальні виклики – управлінські рішення” 
2019-05 | Тезисы 
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/3515 

20. SYNERGY ACCOUNTING IN THE AGE OF DIGITAL ECONOMY AND GLOBALIZATION 
Scientific Journal of Polonia University 
2019-04-03 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.23856/3206 
Часть ISSN: 2543-8204 

21. Аналіз державно-приватного партнерства в Україні та світі 
Бізнес-інформ 
2019-01 | Статья в научном журнале 
Часть URI: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-1_0-pages-60_67.pdf 

22. THE IMPACT OF UKRAINE'S FINANCIAL COOPERATION WITH THE IMF ON THE REFORMATION OF THE 
ENERGY MARKET AND PRICE POLICY IN THE FIELD OF GAS SUPPLY 
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Scientific Journal of Polonia University 
2018-10 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.23856/3004 
Часть ISSN: 2543-8204 

23. Yegorova I. INFLUENCE OF CONDITIONS OF ECONOMIC SYSTEMS ON INNOVATION PROCESSES IN 
MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings 
of the International Scientific Conference 
2018-05 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.17770/sie2018vol1.3395 
Часть ISSN: 2256-0629 

24. Yegorova I. DIGITAL ECONOMY AS AN INSTRUMENT OF GLOBALIZATION. Scientific Journal of Polonia 
University 
2018-04-06 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.23856/2706 
Часть ISSN: 2543-8204 

25. Yegorova I. Integrated reporting of enterprises in national and global business environmen. АCTUAL PROBLEMS 
OF ECONOMICS 
2018-01 | Статья в научном журнале 
URI: 2018 

26. Yegorova I. GLOBAL PARTNERSHIP FOR LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT: MODERN TRENDS AND 
BEST PRACTICES 
2018 | Книга 
DOI: 10.23856/w1708 
Часть ISBN: 9788375421378 

27. Yegorova I. DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE AND THE WORLD. International 
scientific journal "Internauka". Series: "Economic Sciences" 
2017 | Статья в научном журнале 
DOI: 10.25313/2520-2294-2021-3-7044 
Часть ISSN: 2520-2294 

28. Yegorova I. International competitiveness of secondary mineral resources due to globalization of ecological and 
economic problems. Global Partnership for Local Sustainable Development: Modern Trends and Best Practices: 
monograph [Колективна монографія] 
2017 | Глава книги 
Часть ISBN: 978-83-7542-137-8 
OTHER-ID: UDC 332.135:339.9 

29. Єгорова І.Г. Міжнародна інвестиційна діяльність 
Кривий Ріг: Видавничий дім   
2010-06-01 | book 
ISBN: ISBN 978-966-177-102-3  

30. Єгорова І.Г  Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств 
Магнолія 2006 
2009-07-20 | book 
ISBN: ISBN 978-966-2025-54-5 
URL: http://www.magnolia.lviv.ua/?p=396 

31. Kyyivs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet imeni Vadyma Het'mana: Kyiv, UA 
2017-04-18 в 2017-04-22 | Certificate of participation in the training 72h. (European Integration Advocacy Training) 
Образование 

32. Poltavs'kyj universytet ekonomiky i torhivli: Poltava, UA 
2017-04-03 в 2017-04-14 | Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01597997\00292-17 (108 
год.) (Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів зі спеціальності 
"Міжнародні економічні відносини") 
Образование 

33. ISC-SAI 2021: Ukraine – Uzbekistan – Latvia, UA 
2021-01-20 в 2021-04-20 | International Scientific and Pedagogical Intership. №311-2021. 6 credits, 180 
hours (Society of Ambient Intelligence (IV International Scientific Congress)) 
Квалификация 

34. ISC-SAI 2020: Ukraine – Uzbekistan – Latvia – Poland, UA 
2020-09-24 в 2020-09-25 (Professional internship program III International Scientific Congress SOCIETY OF 
AMBIENT INTELLIGENCE 2020 - 30 hours (1 ECTS credits) Section 1. Business Models, Tools, and Innovations in 
Digital Economy) 
Квалификация 

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних та за вибором навчальних дисциплінах: «Економікс», «Цифрова 
економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Прикладна математика», і є необхідною для опанування 
подальших навчальних дисциплін професійного спрямування відповідно до навчального плану зазначених 
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спеціальностей.  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує. 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Лекції 32 8 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 71 119 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 15 15 

Курсова робота – – 
 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом 100 100 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 
Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
❖ не запізнюватися на заняття;   
❖ не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
❖ самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
❖ конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальних розрахункових завдань);   
❖ своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
❖ брати очну участь у контрольних заходах;   

будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проєктом),  в тому 
числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як порушення 
норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у порядку, визначеному 
чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, виконання розрахункових задач та ситуаційних завдань, проведення 
аналітичної роботи; виконання модульних контрольних робіт та відповіді на стандартизовані тести);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу (наукова дискусія);   
дослідницький (індивідуальні проєкти (тези доповідей, статті), презентація їх результатів в групі та колективне 
обговорення). 
 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проєктор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 

https://zoom.us/


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. Якщо 
ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 

P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

 Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією із 
застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел.  
Положення про академічну доброчесність у Державному університеті економіки і технологій (нова редакція) 
https://www.duet.edu.ua/ua/press-center/news/1095 

 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні кафедри міжнародних відносин  Державного університету економіки і технологій 
Протокол № 1 від 07.09.2022 року 

 

 
    

Укладач                                                                                                                                                       І. ЄГОРОВА 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Кафедрою міжнародних відносин  
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В.о. завідувача кафедри                          І. МАКСИМОВА 
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