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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ*
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1-й рік, 1-й семестр
Кількість кредитів
3
Лекції:
16 години
Практичні заняття:
14 години
Самостійна робота:
60 годин
Курсова робота:
ні
Форма навчання
денна/заочна
Форма підсумкового контролю
залік
Мова викладання
українська
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА*
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА
Лектор
Ханін Ігор Григорович, д.е.н., професор, професор
кафедри економіки підприємства та міжнародного
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Вікіситет

ORCID
Як комунікувати

Анотація навчальної
дисципліни,
в т.ч. мета та завдання

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%A5%D0%B0%D0
%BD%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D
1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D
1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://orcid.org/0000-0002-4221-2314
вказується URL: i.h.khanin@nuwm.edu.ua
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі
MOODLE
ПРО ДИСЦИПЛІНУ
Методологія міжнародних наукових кон’юнктурних
досліджень
передбачає
дослідження
конкретних
проблем
міжнародної
економіки
на
основі
загальнонаукових та емпіричних методичних прийомів
певної науки, що дає змогу досліджувати економічні та
соціальні процеси у їх спорідненості, відмінності та
історичному розвитку. Мета навчальної дисципліни
«Методологія міжнародних кон`юнктурних наукових
досліджень» - надання знань про теоретичне і практичне
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Посилання на
розміщення
навчальної
дисципліни на
навчальній платформі
Moodle
Компетентності

підґрунтя для ефективного проведення наукових
досліджень, ознайомити студентів із методологією і
методами
дослідження
світової
економіки,
інформаційним
забезпеченням
науково-дослідної
роботи, основними вимогами щодо оформлення
наукових результатів, ввести елементи наукової
творчості у професійно орієнтовані дисципліни,
сформувати наукову культуру студентів.
Завданнями дисципліни є навчити майбутніх фахівців
з міжнародних економічних відносин обґрунтовувати
актуальність обраної теми дослідження, обирати
оптимальні шляхи досягнення мети і розв’язання
поставлених у роботі завдань, визначати об’єкт і
предмет дослідження, аналізувати науково-методичну
літературу, літературно і технічно оформляти наукові
результати, визначати їх практичну цінність і наукову
новизну.
Використовуються такі методи навчання: лекції у
формі діалогу, проблемні лекції, дослідницький метод,
навчальна дискусія, аналіз конкретних ситуацій (case
study),
індивідуальні
завдання
для
вирішення
практичних вправ та задач, тестові завдання.
Технології
навчання:
навчальні
посібники,
монографії, наукові статті, мультимедійна презентація,
друкований роздатковий матеріал.
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

ІК. Здатність виявляти та розв’язувати складні задачі і
проблеми, генерувати нові ідеї у сфері міжнародних
економічних відносин та/або під час навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і
вимог.
ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК 5. Здатність проведення досліджень на відповідному
рівні.
СК 5. Здатність застосовувати кумулятивні знання,
науково-технологічні досягнення, інформаційні технології
для осягнення сутності феномену нової економіки,
виявлення закономірностей та тенденцій новітнього
розвитку світового господарства.
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СК 8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку
міжнародних ринків з урахуванням кон’юнктурних змін.
СК 9. Здатність до самонавчання, підтримки належного
рівня знань, готовність до опанування знань нового рівня,
підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.
Програмні результати ПРН 2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у
прийнятті рішень на основі логічних аргументів та
навчання
перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на
засадах використання різних діагностичних методологій
провідних міжнародних організацій
ПРН 3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати
отриману
інформацію,
ідентифікувати
проблеми,
формулювати висновки і розробляти рекомендації,
використовуючи ефективні підходи та технології,
спеціалізоване програмне забезпечення з метою
розв’язання складних задач практичних проблем з
урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів
міжнародних економічних відносин.
ПРН 14. Презентувати результати власних досліджень
шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій на
наукових заходах.
Перелік соціальних,
Формування
компетентностей
із
дисципліни
«м’яких» навичок (soft «Методологія міжнародних наукових кон’юнктурних
skills)
досліджень» сприяє набуттю таких соціальних навичок,
як
самоорганізація,
здатність
до
ефективного
спілкування, до навчання, командної роботи, публічних
виступів, критичне мислення.
Структура навчальної Зазначено нижче в таблиці
дисципліни
Методи оцінювання та
Для досягнення цілей та завдань навчальної
структура оцінки
дисципліни здобувачам потрібно вчасно виконати
завдання як усні, так і письмові, які розміщені на
платформі MOODLE, здати модульний контроль.
Викладач проводить оцінювання індивідуальних завдань
здобувачів вищої освіти шляхом усного опитування,
тестування та письмових завдань.
За вчасне та якісне виконання завдань здобувач отримує
такі обов’язкові бали:
- 40 балів за усні і письмові завдання на
10 практичних заняттях;
- 20 балів за індивідуальне навчально-дослідне
завдання;
- 20 балів за модуль 1
- 20 балів за модуль 2.
Разом – 100 балів.
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Здобувачі можуть отримати додаткові бали за:
- участь в олімпіадах, конференціях та інших
освітньо-наукових заходах за темами курсу. Тему
дослідницької роботи можуть вибрати самостійно за
погодженням із викладачем;
- конкретні пропозиції по удосконаленню змісту
навчальної дисципліни.
Модульний контроль проходитиме у вигляді тестування.
У тесті 44 запитання різної складності: рівень 1 – 35
запитань по 0,4 бали (14 балів), рівень 2 – 6 запитань по
0,5 балів (3 бали), рівень 3 – 3 завдання по 1 балу
(3бали). Усього 20 балів.
 Проведення поточного та підсумкового контролю
знань здобувачів, можливість подання апеляції
регламентуються
нормативними
документами:
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan
Місце навчальної
дисципліни в освітній
траєкторії здобувача
вищої освіти
Поєднання навчання
та досліджень

Інформаційні ресурси

Вивченню даної дисципліни передують дисципліни
бакалаврського рівня: Вступ до спеціальності;
Міжнародні економічні відносини; Економіка
зарубіжних країн; Навчальна практика"Міжнародна
інформація" ; Комплексна курсова робота "Міжнародний
бізнес"; тощо.
Здобувачі мають можливість додатково отримати бали
за виконання індивідуальних завдань дослідницького
характеру, а також можуть бути долучені до написання
та опублікування наукових статей з тематики навчальної
дисципліни, участі в науково-практичних конференціях
економічного спрямування, участі у конкурсах
студентських наукових робіт ("Наука очима молоді",
першому та другому етапах Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт тощо).
В освітньому процесі використовуються наукові
досягнення
викладача
навчальної
дисципліни
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=5720311
8329
https://www.businessperspectives.org/index.php/aboutus/news/author/igor-khanin
1. Офіційний сайт Державної служби статистики
України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ
України. URL: http://mvs.gov.ua/
3. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ
України. URL: http://mfa.gov.ua/ua
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4. Офіційний сайт Організації з безпеки і
співробітництва в Європі. URL: https://www.osce.org/
5. Офіційний сайт ООН. URL: www.un.org
6. Офіційний сайт Групи Світового банку/ URL:
www.wordbank. gov.ua
7. Офіційний сайт СОТ. URL: www.wto.org
8. Офіційний сайт ЄС. URL: www.e.u.org
9. Офіційний сайт МВФ. URL: www.imf.org
10. Департамент ООН з економічних і соціальних
питань.
URL:
https://www.un.org/en/development/desa/population/migr
ation/data/estimates2/estimates19.asp
Освітні платформи:

Дедлайни та
перескладання

Правила
академічної
доброчесності

Coursera (https://www.coursera.org):
- Local Economic Development
- Understanding economic policymaking
- Economics of Transition and Emerging Markets
- African development – from the past to the present
- The Korean Economic Development
edX (https://www.edx.org):
- Political Economy and Economic Development
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)*
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється
згідно «Порядку ліквідації академічних заборгованостей у
НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього
документу і реалізується право здобувача на повторне
вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі.
Перездача модульних контролів здійснюється згідно
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentrnezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti.
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі
оприлюднюються
на
сторінці
MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/
Процедура дотримання академічної доброчесності
прописана в Положенні про виявлення та запобігання
академічного плагіату в Національному університеті
водного господарства та природокористування (нова
редакція) - http://ep3.nuwm.edu.ua/10325/
За списування під час проведення модульного контролю чи
підсумкового
контролю,
здобувач
позбавляється
подальшого права здавати матеріал і у нього виникає
академічна заборгованість.
За списування під час виконання окремих завдань,
здобувачу знижується оцінка у відповідності до ступеня
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Вимоги до
відвідування

Неформальна та
інформальна освіта

порушення академічної доброчесності.
Документи стосовно академічної доброчесності (про
плагіат,
кодекс
честі
студентів(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj), документи Національного агентства із
забезпечення
якості
вищої
освіти
https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%
b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b
5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
)
наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
Здобувачу не дозволяється пропускати заняття без
поважних причин. Заняття (лекції, практичні заняття)
можуть відбуватись офлайн або онлайн за допомогою
Google Meet за кодом.
Консультації можуть відбуватись офлайн або онлайн
за допомогою Google Meet за кодом.
Здобувач має право оформити індивідуальний графік
навчання
згідно
відповідного
положення
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
За об’єктивних причин пропуску занять здобувач
може самостійно вивчити пропущений матеріал на
платформі
MOODLE
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=1388
Здобувачі
без
обмежень
можуть
на
заняттях
використовувати мобільні телефони та ноутбуки.
Варіант індивідуального завдання для кожного
здобувача визначається або за списком групи, або за
алфавітом.
На платформі MOODLE завантажені тексти та
презентації лекцій, які здобувачі можуть переглядати в
тому числі при об'єктивних причинах пропуску занять.
Здобувачі мають право на перезарахування результатів
навчання набутих у неформальній та інформальній освіті
згідно відповідного Положення про неформальну та
інформальну
освіту
в
НУВГП
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centr-neformaljnojiosviti.
Здобувачі
можуть
самостійно
на
платформах
Prometheus, Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших
опановувати матеріал для перезарахування результатів
навчання. При цьому важливо, щоб знання та навички, що
формуються під час проходження певного онлайн-курсу чи
його частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними
результатами даної дисципліни/освітньої програми та
перевірялись в підсумковому оцінюванні.
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Правила отримання
зворотної
інформації про
дисципліну

Оновлення

Навчання осіб з
інвалідністю

Практики,
представники
бізнесу, фахівці,
залучені до

ДОДАТКОВО
Щосеместрово здобувачі заохочуються пройти онлайн
опитування стосовно якості викладання та навчання
викладачем даної навчальної дисципліни та стосовно
якості освітнього процесу в НУВГП.
За результатами анкетування здобувачів викладачі
можуть покращити якість навчання та викладання за даною
та іншими дисциплінами.
Результати
опитування
здобувачам
надсилають
обов’язково.
Порядок опитування здобувачів вищої освіти та
випускників стосовно якості освіти та освітньої діяльності
у Національному університеті водного господарства та
природокористування
http://ep3.nuwm.edu.ua/17224/
Анкети
https://nuwm.edu.ua/sp/opituvannja#238-ankety
Результати
опитування
https://nuwm.edu.ua/sp/opituvannja#237-rezultatyopytuvannia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity
За ініціативою викладача зміст даної навчальної
дисципліни оновлюється щорічно, враховуючи нові
наукові досягнення у дослідженні методології наукових
досліджень і методики здійснення досліджень конкретних
проблем
міжнародної
економіки
на
основі
загальнонаукових та емпіричних наукових прийомів.
В даній дисципліні беруться до уваги процеси світової
економіки та інтеграції суб’єктів економіки у їх
спорідненості, відмінності та історичному аспекті.
Здобувачі також можуть долучатись до оновлення
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу
стосовно проведення лекційних та практичних занять,
додаткової тематики індивідуальних завдань та есе. За таку
ініціативу здобувачі можуть отримати додаткові бали.
Документи та довідково-інформаційні матеріали
стосовно організації навчального процесу для осіб з
інвалідністю
доступно
за
посиланням
https://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній
процес даної навчальної дисципліни враховуватиме, за
можливістю, усі особливі потреби здобувача.
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з
інвалідністю та особливими освітніми потребами.
До розробки та викладання дисципліни планується
залучення практиків і фахівців з питань глобалізації
світової економіки. Студенти долучаються до відповідних
наукових заходів та конференцій, круглих столів, семінарів
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викладання
Інтернаціоналізація

Електронні
бібліотеки:
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisniposilannya/elektronni-biblioteki
Як
знайти
статтю
у
Scopus:
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/506-vdopomohu-avtoram
База періодичних видань: https://www.scimagoir.com/
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql/
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів:
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516mozhlyvostidostupu-do-resursiv-i-servisiv

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Лекції
16 год

Практичні заняття
14 год
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН2

Самостійна робота
60 год

Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних
аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на
засадах використання різних діагностичних методологій провідних
міжнародних організацій
Види навчальної роботи
студента (що студенти повинні
виконати)

Вивчити теоретичні положення щодо методології
наукових
досліджень
і
методики
здійснення
досліджень конкретних проблем міжнародних відносин
на основі загальнонаукових та емпіричних наукових
прийомів, що дає змогу досліджувати процеси світової
економіки та інтеграції суб’єктів економіки у їх
спорідненості, відмінності та історичному аспекті.

Методи та технології навчання
Засоби навчання

Лекції, мультимедійні презентації, дискусії, ситуаційні
завдання, кейси, робота у фокус-групах
Навчальні посібники, підручники, монографії, наукові
статті, комп’ютерна техніка, мультимедійне
обладнання, роздаткові друковані та електронні
матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН3

Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію,
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації,
використовуючи ефективні підходи та технології, спеціалізоване програмне
забезпечення з метою розв’язання складних задач практичних проблем з
урахуванням
крос-культурних
особливостей
суб’єктів
міжнародних
економічних відносин.
Види навчальної роботи
студента (що студенти повинні
виконати)

Визначати зміст і структуру предмета та об’єкта
дослідження, формулювати мету та завдання;
використовувати методику формування проблем
міжнародних кон`юнктурних наукових досліджень;
планувати і виконувати теоретичні та прикладні
наукові
дослідження.
Застовосувати
методи
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міжнародних кон`юнктурних наукових досліджень у
сфері міжнародних економічних відносин; розуміти
правила
проведення аналізу науково-технічної
інформації та патентного пошуку; опрацьовувати
вимоги до оформлення результатів міжнародних
кон`юнктурних наукових досліджень
Методи та технології навчання
Лекції, проблемна лекція, фокус-група, дослідницький
метод, демонстрація, аналіз конкретних ситуацій (case
study), індивідуальні завдання для вирішення
практичних вправ та задач, тестові завдання, проєктна
технологія, робота в команді
Засоби навчання
Навчальні посібники, наукові статті, комп’ютерна
техніка, мультимедійне обладнання, роздаткові
друковані матеріали
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – ПРН14

Презентувати результати власних досліджень шляхом підготовки наукових
публікацій і апробацій на наукових заходах.
Види навчальної роботи
студента (що студенти повинні
виконати)

Вибирати напрям міжнародних кон`юнктурних
наукових
досліджень
та
обґрунтовувати
їх
актуальність;
підбирати
та
використовувати
інформацію у науково-дослідній роботі; правильно
оформляти результати наукових досліджень та
оприлюднювати їх на конференціях, олімпіадах,
конкурсах.
Методи та технології навчання
Міні-лекції, мультимедійні презентації, тренінги,
дискусії, ситуаційні завдання, кейси, робота у фокусгрупах
Засоби навчання
Навчальні посібники, наукові статті, комп’ютерна
техніка, мультимедійне обладнання, роздаткові
друковані та електронні матеріали
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів
60
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1,
40
модуль 2, бали
Усього за дисципліну
100

ЛЕКЦІЇ / ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Тема 1: Роль та місце навчальної дисципліни (науки) «Методологія міжнародних
кон`юнктурних наукових досліджень» у підготовці фахівців
Результати
навчання
РН 2, РН
3

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 1

Література:
1,5

Поняття про науку та її місце в економіці країни. Методологія
міжнародних кон`юнктурних наукових досліджень як навчальна
дисципліна, її предмет та об’єкт дослідження, зміст та завдання, взаємозв’язок з іншими дисциплінами (науками).
Роль та місце дисципліни «Методологія міжнародних кон`юнктурних
наукових досліджень» у підготовці фахівців з міжнародних відносин.
Форма участі студентів у науково-дослідній роботі. Основні напрями
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здійснення науково-дослідної роботи студентів.
Тема 2: Загальні відомості про науку і наукові дослідження.
Результати
навчання
РН 2, РН
3, РН14

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 1

Література:
3,10,11,12,13,14,15

Наука як система знань. Наукова діяльність та її результати. Суб’єкти
наукової діяльності. Наукова комунікація. Наукові установи та кадри.
Науково-дослідна робота студентів, її зміст та планування. Організація
безперервної наукової підготовки студентів в період їх навчання в
університеті.

Тема 3: Методологія та методи міжнародних кон`юнктурних наукових досліджень.
Результати
навчання
РН 3,
РН 14

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 2

Література:
1,4,6,7,8,9

Методологія наукового дослідження як наука про правила мислення при
створенні теорії науки. Функції методології досліджень. Наукова теорія та
її функції.
Методи наукового дослідження. Методи емпіричного та теоретичного
рівня дослідження. Загально-наукові та конкретно-наукові методи
дослідження.
Гіпотеза в наукових дослідженнях. Доказ (доведення) в наукових
дослідженнях
Тема 4: Загальна схема проведення наукових досліджень

Результати
навчання
РН 2, РН
3, РН14

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 2

Література:
2,5,9,15

Поняття про наукові дослідження та етапи їх проведення. Методичні
засади початкового етапу наукових досліджень. Науковий напрям, наукова
проблема та тема науково-дослідної роботи.
Вибір теми науково-дослідної роботи та вимоги до неї: актуальність,
наукова новизна, економічна ефективність та практична значущість,
економічний ефект, зв’язок з виробництвом.
Техніко-економічне обґрунтування теми (ТЕО) науково-дослідної
роботи, його мета. Зміст основних розділів ТЕО: актуальність теми
наукової роботи, результати попереднього патентного пошуку на новизну
та перспективність, народно-господарська необхідність та місце
впровадження, техніко-економічні та соціальні результати досліджень.
Планування наукового дослідження. Технічне завдання на проведення
науково-дослідних робіт. Перелік основних розділів теми, розгорнута
програма роботи по кожному розділу, методика виконання робіт, склад
виконавців, результати дослідження та рекомендації виробництву, термін
виконання роботи.

Тема 5: Пошук та накопичення матеріалів у процесі наукового дослідження
11

Результати
навчання
РН 3,
РН 14

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 2

Література:
4,6,8,11,14,15

Пошук та інформаційне забезпечення наукового дослідження і вимоги до
нього. Використання літературних джерел. Загальнодержавна служба
науково-технічної інформації.
Класифікація носіїв інформації: книги, періодичні видання, нормативні
документи, каталоги, патентна документація, звіти про науково-дослідну
роботу, інформаційні видання.
Бібліографічні джерела економічної інформації. Документальні джерела
інфор-мації та їх використання в дослідженні.
Інформаційно-пошукові мови бібліографічних джерел. Фактографічна
інформація. Економічна інформація та її призначення у науково-дослідній
роботі.
Тема 6: Економічні дослідження та їх проведення.

Результати
навчання
РН 2,
РН 3

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 2

Література:
2,5,7

Поняття про економічні дослідження та їх особливості. Основні
методичні засади економічних досліджень. Інформаційне забезпечення
економічних досліджень.
Статистико-економічні
методи
наукових
досліджень.
Техніка
проведення економічних досліджень. Методи збору вихідної інформації.
Методи опрацювання вихідної інформації. Створення наукової продукції.

Тема 7: Систематизація та оформлення результатів наукових досліджень
Результати
навчання
РН 3,
РН 14

Опис
теми

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 2

Література:
2,3,7,8

Поняття про результати наукових досліджень. Звіт про науково-дослідну
роботу та його зміст. Вимоги до структурних елементів звіту: вступної та
основної частини і додатків.
Вступна частина звіту: титульний аркуш, список авторів, реферат,
передмова.
Основна частина звіту: вступ, суть звіту, висновки, рекомендації
виробництву.
Правила оформлення звіту про науково-дослідну роботу. Вимоги до
огляду літературних джерел за темою дослідження. Апробація результатів
наукових досліджень. Рецензія на наукову статтю тощо.

Тема 8: Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність
Результати
навчання
РН 2, РН
3, РН14

Опис

Кількість годин:
лекції – 2, практ. - 2

Література:
4,5,6,7,12

Результати економічних досліджень та їх особливості. Практичне
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теми

значення результатів наукових досліджень. Впровадження закінчених
досліджень у виробництво. Види впровадження результатів дослідження.
Ефект дослідження, його види. Ефективність результатів економічних
досліджень, її особливості, критерії ефективності. Розрахунок економічної
ефективності результатів наукових досліджень.
Список рекомендованої літератури

1. Стандарт вищої освіти України із галузі знань 29 Міжнародні відносини,
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» для другого (магістерського).
рівня вищої освіти (затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки від
04.03.2020
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URL:
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