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ВСТУП 

 

Атестація випускників бакалаврської освітньої програми «Міжнародні 

економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи, комплексного 

кваліфікаційного іспиту з «Міжнародних економічних відносин», 

кваліфікаційного іспиту з фахового перекладу (іноземна мова) та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра із 

присвоєнням освітньої кваліфікації бакалавр міжнародних економічних відносин 

освітньої програми міжнародні економічні відносини; при виконанні відповідних 

вимог випускники можуть отримати професійну кваліфікацію фахівець з 

міжнародних економічних відносин та фахівець з перекладу з певної іноземної 

мови. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота відповідно до вимог Державного 

стандарту з підготовки бакалаврів зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини», який затверджено МОН України 4 березня 2020 р., передбачає 

розв’язання складної задачі або проблеми у сфері міжнародних економічних 

відносин, що потребує здійснення досліджень та/або інновацій і характеризується 

невизначеністю умов та вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. З цією метою робота до захисту 

обов’язково проходить перевірку на відповідність зазначеним вимогам відповідно 

до спеціального положення Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті 

закладу вищої освіти або його підрозділу, або у репозитарії закладу вищої освіти. 

Виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи має за мету: 

- закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті студентами у процесі 

вивчення дисциплін «Теорія міжнародних економічних відносин», 

«Регулювання міжнародних економічних відносин» та інших дисциплін 

протягом 4 років навчання за програмою; 

- розвинути у студентів навички самостійної роботи зі спеціальною 

літературою, посібниками, 

- джерелами первинної та вторинної статистичної інформації; 

- виробити вміння узагальнювати теоретичні матеріали, обробляти й 

інтерпретувати зібрані дані, самостійно оформлювати висновки, розробляти 

пропозиції, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору з проблем, що 

досліджуються. 
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Написання кваліфікаційної бакалаврської роботи має сприяти більш 

глибокому засвоєнню студентами програмних питань з дисциплін освітньої 

програми. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише 

навчальної, але й спеціальної літератури – монографій, статей, які друкуються у 

періодичних виданнях, наукових збірниках тощо. 

Кваліфікаційна бакалаврська робота повинна носити прикладний характер, 

сутність якого полягає у вмінні аналізувати, досліджувати проблему з допомогою 

наукових методів, математичного моделювання, синтезувати та узагальнювати 

накопичений в процесі аналізу матеріал. 

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин орієнтує 

на виконання робіт за сучасною тематикою, у тому числі і на замовлення 

зацікавлених організацій та установ з акцентом на вибірковий спеціалізований 

блок програми. 
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1. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ, КЕРІВНИКА  

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Напрями тем робіт розробляються та щорічно оновлюються кафедрою 

світового господарства і міжнародних економічних відносин з врахуванням 

замовлень організацій та установ і особливостей поточного стану системи 

світогосподарських зв’язків та міжнародних економічних відносин за вибірковими 

спеціалізованими блоками програми. 

Вибір теми здійснюється студентами самостійно з запропонованого 

кафедрою переліку напрямків тем або потреб конкретних організацій та установ за 

вибірковими спеціалізованими блоками програми протягом вересня сьомого 

семестру навчання. Студент може запропонувати власну тему дослідження. На 

наступному етапі студент повинен конкретизувати обраний напрямок дослідження 

зі своїм майбутнім науковим керівником та у жовтні подати на кафедру заяву за 

встановленою формою (додаток 1). Заява повинна містити конкретну тему роботи, 

з візою наукового керівника про погодження. Цей термін визначено з розрахунку 

того, щоб студент міг зібрати усі необхідні матеріали, узагальнити та 

систематизувати їх для розробки конкретних рішень і скласти план роботи. 

Вибір теми кваліфікаційної роботи бакалавра і складання плану 

Вибір студентом теми роботи – важливий етап її підготовки. Студент 

повинен обрати тему кваліфікаційної бакалаврської роботи, як правило, на 

початку нового навчального року. Доцільно темою  роботи визначити проблему, 

над якою студент працював при написанні реферату, доповіді на конференції, 

конкурсної роботи і т.п., а також працював у науковому студентському гуртку чи 

проблемній групі з урахуванням тем курсових робіт на 2-3 курсах бакалаврської 

програми за вибірковими спеціалізованими блоками. 

Практика написання і захисту робіт свідчить, що найкращих результатів 

досягають студенти, котрі послідовно і глибоко вивчають певну проблему 

протягом усього періоду навчання. 

Тематика напрямів робіт, що розробляється і затверджується кафедрою, 

охоплює найважливіші проблеми курсу міжнародних економічних відносин, 

пов’язана з науково-дослідницькою тематикою, що розробляється науковцями 

кафедри, враховує наукові інтереси викладачів, які керують написанням 

кваліфікаційних робіт бакалаврів. На 4 курсі студентам пропонуються напрями 

дослідження, які охоплюють тематику міжнародної торгівлі товарами та 

послугами, міжнародного руху робочої сили, міжнародного руху капіталу, 

глобальних проблем МЕВ, міжнародних науково-технічних зв’язків, регіональних 
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економічних об’єднань, міжнародних валютно-кредитних відносин за 

вибірковими спеціалізованими блоками програми. 

Обов’язковим моментом при узгоджені теми дослідження має бути її 

актуальність та відповідність сучасним реаліям міжнародних економічних 

відносин. 

Кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин 

остаточно затверджує тему бакалаврської роботи та її план, який студент складає з 

допомогою наукового керівника. 

Науковий керівник кваліфікаційної бакалаврської  роботи: 

- надає допомогу студенту в остаточному формулюванні теми, складанні 

плану роботи та програми відбору необхідного матеріалу; 

- рекомендує студенту спеціальну, нормативну літературу та інформаційні 

джерела за обраною темою роботи; 

- спрямовує студента на проведення в роботі власних розрахунків на основі 

теоретичного матеріалу, опрацьованого під час виконання дослідження; 

- регулярно консультує студента, а при необхідності організовує 

консультації у інших викладачів інституту. 

 

2. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Виконання роботи передбачає: 

- обґрунтування актуальності теми, цілей та завдань дослідження, оцінку 

його новизни та перспективності, зазначення методів та джерел дослідження; 

- визначення теоретичних засад дослідження (основних категорій, понять, 

закономірностей розвитку явища, яке вивчається, вивчення історії питання, 

документів, нормативних актів, інших джерел інформації); 

- аналіз конкретної проблемної ситуації і підтвердження логічними 

судженнями, розрахунками відповідних пропозицій та рекомендацій з 

використанням економіко-математичних моделей розвитку світового господарства 

і міжнародних економічних відносин. 

З врахуванням основних вимог до змісту та структури  роботи складається 

план, що є основою для відбору та систематизації матеріалів, послідовного та 

логічного викладу результатів дослідження. 

У роботі важливо, щоб студент самостійно обґрунтував свої судження, 

узагальнення та практичні рекомендації, аргументував усе це достатнім 
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фактичним матеріалом, бажаним є проведення власних розрахунків, практична 

ілюстрація економічних теорій, охарактеризованих у роботі. 

Починаючи виконання роботи, студент повинен чітко уявити її структуру та 

зміст. При цьому усі складові частини роботи повинні бути логічно 

взаємопов'язані та переконливо аргументовані. 

Зміст – це послідовність усіх розділів та підрозділів роботи із зазначенням їх 

нумерації та номером сторінки, яка відповідає початку розділів (підрозділів), а 

також висновків, переліку використаної літератури та інших інформаційних 

джерел, додатків. 

Як правило, структура роботи включає: вступ; головну частину – розділи, 

підрозділи; висновки; бібліографію; додатки. 

У вступній частині роботи слід підкреслити актуальність проблеми для 

розвитку міжнародних економічних відносин, обраної для дослідження, вказати на 

значення об’єкта бакалаврського дослідження для розвитку світового 

господарства, показати рівень розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

літературі, зазначити мету та головні завдання, виділити предмет та об’єкт 

дослідження, визначити методологію, дати коротку характеристику структурі 

кваліфікаційної бакалаврської роботи. 

У вступній частині необхідно уточнити, які саме проблеми студент 

збирається розкрити в рамках свого дослідження, обґрунтувати, яке значення 

мають ці проблеми для сучасного стану та перспектив розвитку світового 

господарства та міжнародних економічних відносин. 

При характеристиці використаної літератури необхідно зазначити не лише 

прізвища науковців, які розробляли дану тематику, а й джерела статистичної 

інформації,використані в роботі. Методологія дослідження повинна відображати 

специфіку дослідження МЕВ, включати як загальнонаукові, так і спеціальні 

методи економічних досліджень.  

У головній частині роботи подається самостійний виклад матеріалу з 

питань, які досліджуються, наводиться система аргументованих доказів, фактів та 

узагальнень, які підтверджують аргументованість висновків і пропозицій 

студента. 

У заключній частині визначаються шляхи і тенденції розвитку міжнародних 

економічних відносин в межах дослідження, формулюють висновки; узагальнення 

і пропозиції, що витікають із проведеного кваліфікаційного дослідження. 

Обсяг вступу повинен складати 3-5 сторінок друкованого тексту. 

Перший розділ (обсяг якого складає 15-20 сторінок друкованого тексту, 

викладеного в двох-трьох підрозділах) повинен містити: 
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- виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність та зміст 

предмету досліджуваної теми, виходячи з цілей і завдань  роботи; 

- розкриття понять ключових економічних термінів та основних понять, які 

складають основу  роботи; 

- розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на 

основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; 

- визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому 

розв'язанню. Цей розділ повинен скласти теоретичну основу для другого та 

третього розділів. У першому підрозділі розглядається сутність досліджуваної 

проблеми та ступінь її розробки, аналізуються сучасні концепції, визначаються 

дискусійні аспекти та невирішені питання щодо проблематики дослідження. У 

наступних підрозділах викладаються теоретичні та методичні основи розробки 

обраної теми, робиться літературний огляд, аналізуються різні точки зору, 

сутність явищ. Теоретичне обґрунтування має визначити роль і місце 

досліджуваних явищ та процесів у діяльності організації. Прикладом назви даного 

розділу може бути: «Розділ 1. Теоретико-методологічні засади аналізу 

міжнародної торгівлі». 

Цей розділ повинен являти собою не виклад загальновідомих положень з 

навчальних дисциплін, а бути аналізом теорії за темою, обраною студентом. При 

цьому студент критично усвідомлює факти, дає їм власну оцінку. Теоретична 

сторона проблеми, що наведена у першому розділі, повинна продемонструвати 

рівень знань студента, його ерудицію у зазначеній галузі та стати інструментом до 

розв'язання поставлених у роботі завдань. 

У даному розділі може бути викладено генезис виникнення та розвитку 

проблем, що будуть досліджуватись студентом далі в роботі, вказати на місце 

питання, що розглядатиметься в роботі, у системі світового господарства, 

охарактеризувати функції (наприклад, міжнародних економічних організацій), 

види (наприклад, види міжнародних кредитів, які можуть бути надані в рамках 

траншів МВФ), взаємозв’язок з іншими ринками. 

При виборі економічних теорій для аналізу в першому розділі студенту 

необхідно враховувати їхню важливість для розвитку сучасних МЕВ, можливість 

їхнього використання в прикладних розрахунках. Доцільним є використання 

теорій, які пропонують економіко-математичні способи розрахунків певних 

ефектів, дають можливість проаналізувати роль об’єкта дослідження в структурі 

МЕВ. Використання значного масиву статистичного матеріалу не є бажаним в 

даному розділі. Водночас, використання графічних моделей та схем є цілком 
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допустимим для ілюстрації викладених та проаналізованих у розділі економічних 

теорій.  

У другому розділі бакалаврської роботи проводиться аналіз стану 

досліджуваної проблеми, розкриття змісту теми. Структура та зміст другого 

розділу носять аналітичний характер і залежать від специфіки  роботи. Мета цього 

розділу – обґрунтувати проблему та сформулювати напрями вирішення проблем 

зазначених в Розділі 1. 

Для скорочення обсягу викладу розділу студент повинен широко 

використовувати фактичний матеріал у вигляді таблиць, малюнків, схем та 

графіків. Щоб уникнути поверхневого викладу матеріалу в цьому розділі 

необхідно постійно зіставляти цілі та завдання  роботи з отриманими 

результатами аналізу. Тому, студент з фактичного матеріалу повинен відібрати 

найбільш суттєвий, обмежуючи при необхідності обсяг дослідження або 

звужуючи коло проблем, що розглядаються. 

Якщо величина одного ілюстративного елементу перевищує 1 сторінку – 

його варто перенести в додатки до роботи. У розділі необхідно зробити посилання 

на додаток і надати огляд фактичного матеріалу в основному тексті роботи. Весь 

ілюстративний матеріал повинен супроводжуватись авторським економічним 

аналізом. 

У даному розділі повинно бути більш глибоко розглянуто сам механізм 

функціонування того або іншого інституту,  з урахуванням його сучасного стану. 

Необхідно охарактеризувати структуру, динаміку об’єкта аналізу (наприклад, 

міжнародного інвестування в країни, що розвиваються) з використанням 

сучасного статистичного матеріалу. В роботі повинні використовуватись дані, за 

наявності доступу до таких, датовані не пізніше як одним роком, що передує 

написанню кваліфікаційної бакалаврської роботи. Саме в даному розділі 

необхідно розкрити механізм впливу об’єкта дослідження на світовий 

економічний розвиток. Можливий хронологічний розгляд проблеми, наприклад, 

до- та післякризовий розвиток світового ринку послуг. 

У випадку якщо Розділ 3 побудований за принципом «case study», то саме у 

другому розділі необхідно сформулювати авторські пропозиції, охарактеризувати 

перспективи розвитку об’єкту дослідження. Наприклад, якщо досліджується влив 

ПІІ на розвиток країн, що розвиваються, а Розділ 3 буде присвячений аналізу ролі 

ПІІ в економічному розвитку Індії, то саме в Розділі 2 повинні бути сформульовані 

ключові тенденції та видимі перспективи розвитку і посилення/послаблення ролі 

ПІІ для виникаючих ринків. Прикладом назви даного розділу може бути: «Розділ 

2. Механізм інтеграції України в європейський ринок праці». 
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Розділ повинен закінчуватись переліком основних проблем об'єкту 

дослідження та можливих шляхів їх розв'язання. 

Обсяг другого розділу повинен складати 15-20 сторінок машинописного 

тексту. 

У третьому розділі на основі отриманих результатів розглядаються 

пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей у відповідності з темою  

роботи. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу. 

У цьому розділі визначаються обумовлені результатами дослідження 

тенденції в динаміці досліджуваних проблем і явищ, обґрунтовуються 

прогностичні оцінки щодо перспектив розвитку досліджуваних процесів. 

Пропозиції, що направлені на удосконалення діяльності об’єкту дослідження є 

результатом розв’язання сформульованих в аналітичній частині задач. Кожна 

пропозиція має бути представлена у вигляді обґрунтованих конкретних 

рекомендацій і пропозицій. 

Третій розділ бажано проводити у форматі «case study», досліджуючи окремі 

проблеми, аспекти, пов’язані з темою дослідження. Наприклад, досліджуючи 

вплив світової кризи на розвиток торгівлі в рамках певного інтеграційного 

об’єднання, в рамках Розділу 3 студентом може бути розглянута одна з країн 

регіону. Механізм дослідження повинен бути пов’язаним з методикою 

дослідження першого та другого розділів. 

Третій розділ повинен бути спрямованим на вирішення економічної 

проблеми, що розглядалась у попередніх розділах, містити практичні 

рекомендації, які базуються на аналізі, розрахунках та висновках автора. Він може 

носити, наприклад, таку назву: «Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку 

співробітництва МВФ та України». У даному розділі необхідно описати проблеми 

і суперечності вибраного студентом об’єкта дослідження (скажімо, проблеми та 

суперечності трудової еміграції з України). 

Необхідно використовувати нормативний підхід – пропонувати шляхи 

вирішення економічних суперечностей, для чого широко використовуючи та 

критично аналізуючи міжнародний досвід. Методом власного аналізу провести 

порівняння різних країн, ефективності використання різних інструментів у різних 

країнах (наприклад, тарифних та нетарифних обмежень і їхнього впливу на 

розвиток світової економіки та окремих країн) та в різних часових проміжках (до 

та під час світової економічної кризи). Використання табличного методу, зокрема 

аналітичних порівняльних таблиць, є бажаним в даному розділі. 

Обсяг третього розділу повинен складати 15-20 сторінок друкованого 

тексту. 
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Кожен з трьох розділів основного тексту повинен завершуватись власними 

узагальненнями автора кваліфікаційної бакалаврської роботи (обсягом не більше 1 

сторінки), із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних 

результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних 

подробиць. 

Висновки є завершальним етапом виконаної студентом роботи. Висновки 

демонструють вміння студента підвести логічний підсумок в економічному 

дослідженні. Вони повинні містити: 

- короткі підсумки за результатами теоретичного та прикладного аналізу 

об'єкта дослідження з наведенням позитивних та негативних сторін, а також 

нереалізованих можливостей; 

- перелік заходів, спрямованих на розв'язання проблеми, підвищення 

ефективності об'єкта досліджень; 

- отримані якісні та кількісні показники; 

- економічний та соціальний ефект, отриманий при можливій реалізації 

запропонованих у кваліфікаційній бакалаврській роботі заходів; 

- економічний прогноз за результатами проведеного дослідження. 

Висновки рекомендується починати словами: «розглянуто», «встановлено», 

«показано», «доведено» тощо. 

Обсяг висновків має складати 3-5 сторінок друкованого тексту. 

Загальний обсяг кваліфікаційної бакалаврської роботи має складати 60-65 

сторінок друкованого тексту. 

Добір матеріалів і написання роботи 

Визначення і добір матеріалів для бакалаврського дослідження – досить 

важливий етап у написанні роботи. Літературу студент добирає самостійно, 

консультуючись з науковим керівником. Важливо визначити головну і допоміжну 

літературу, в першу чергу, монографічні дослідження, які мають розділи, що 

стосуються окремих питань роботи. Необхідна література може бути підібрана за 

каталогами наукових бібліотек: систематичними, предметними, алфавітними. 

Крім того, у доборі літератури можуть стати корисними тематичні бібліографічні 

покажчики, а також списки літератури, що наводяться в монографічних виданнях. 

Формуючи список літератури за темою кваліфікаційної бакалаврської 

роботи, студент обов’язково повинен зазначити прізвище та ініціали автора, назву 

роботи, видавництво, місце та рік видання, сторінки використаного матеріалу. 

Якщо до списку входять журнальні публікації, то обов’язково слід зазначити 

прізвище та ініціали автора, назву статті, рік видання, номер та використані в 

роботі над дипломним дослідженням сторінки. Всю літературу, підібрану 
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студентом і доповнену науковим керівником, необхідно уважно прочитати від 

початку до кінця, що має вирішальне значення для визначення суті проблеми. 

Особливу увагу слід звернути на нові видання та останні статистичні дані, 

матеріали міжнародних економічних організацій, інтернет-публікації, економічну 

наукову літературу іноземними мовами, вітчизняну та зарубіжну спеціальну 

періодику. 

Вивчаючи літературу, слід виписувати окремі положення, факти і цифрові 

дані, аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Накопичені матеріали 

систематизуються і розподіляються за відповідними розділами і параграфами. 

Працюючи над відібраним матеріалом, студент аналізує його, з допомогою 

наукового керівника, здійснює відповідну статистичну обробку, досліджує і 

визначає найважливіші закономірності руху міжнародних економічних відносин. 

При доборі матеріалу для роботи слід користуватись електронними базами 

даних, доступ до яких є доступним з території Інституту. В першу чергу це 

стосується таких електронних баз даних як EBSCO (Режим доступу: 

http://search.ebscohost.com) та ScienceDirect  (Режим доступу: 

http://www.sciencedirect.com). Важливу роль для актуалізації даних дослідження 

відіграє використання інтернет-сайтів Світової організації торгівлі, Міжнародного 

валютного фонду, Європейського Союзу, Європейського Центрального Банку, 

Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, Світового Банку, Міжнародної 

організації міграції, ЮНКТАД та ОЕСР, а також українськими інтернет-сайтами 

Державного комітету статистики, Національного банку України, інтернет-сайтами 

українських та міжнародних аналітичних центрів. 

У процесі роботи над вихідним фактичним матеріалом студент зобов’язаний 

показати вміння робити групування і порівняння статистичних даних, будувати 

таблиці і графіки, застосовувати різні методи обробки фактичного матеріалу. 

Перелік літератури та інших інформаційних джерел – це перелік усіх 

джерел наукової, методичної, статистичної, законодавчої, довідкової та іншої 

інформації, на які є посилання у роботі, або які використовуються під час 

дослідження. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких 

способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування 

і рекомендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ 

перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. В тексті роботи, де 

використано джерело, в квадратних дужках проставляється номер цього джерела у 

списку літератури. 

Додатки містять, як правило, допоміжні матеріали, необхідні для виконання 

кваліфікаційної бакалаврської роботи. До цих матеріалів відносять: статистичні 
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дані, схеми, таблиці, малюнки та результати розрахунків і інші документи, що 

підсилюють аргументацію зроблених студентом в основному тексті висновків та 

оцінок. 

За допомогою додатків автор доводить вірогідність вихідних даних та 

виконаних розрахунків, а також підсилює аргументованість виконаного аналізу та 

запропонованих заходів, рекомендацій, пропозицій. Також у додатки можна 

винести авторські розрахунки в рамках використаних у роботі економічних 

моделей, для того, щоб не переобтяжувати ними основну частину роботи, у самій 

же основній частині роботи має бути зроблений аналіз та висновок за отриманими 

авторськими результатами. 

Вимоги до стилю викладення та змістовного наповнення матеріалу 

Формулювання назви теми, розділів та підрозділів повинні бути чіткими, 

лаконічними і, у той же час, найбільш повно відображати сутність та зміст питань, 

що розглядаються. 

У тексті не повинно бути виразів типу: «я вважаю», «мені здається», «у нас 

прийнято» тощо. Замість них рекомендуються вирази: «на думку автора», 

«вважається доцільним», «як свідчить проведений аналіз» тощо. 

Матеріал викладається грамотно, простим науковим стилем, з 

використанням економічної термінології, не повинен містити повторів та не бути 

перевантаженим цитатами. Не допускається просте переписування літературних 

джерел, художній або публіцистичний стиль викладення матеріалу. Всі розділи та 

підрозділи роботи повинні завершуватись авторськими узагальненнями. Не 

допускається завершення розділу або підрозділу роботи цитатою або запозиченим 

матеріалом. 

Загальний обсяг запозиченого матеріалу (за наявності посилань на 

першоджерела) у кваліфікаційній бакалаврській роботі не повинен перевищувати 

25%. Запозичення та цитування без посилань на першоджерела забороняється. 

Наявність понад 10% запозичень без посилань на першоджерела в тексті 

бакалаврської роботи є підставою для незадовільної оцінки проведеного 

дослідження та недопуску роботи до захисту науковим керівником. 

 

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Кваліфікаційна бакалаврська робота оформлюється на аркушах білого 

паперу формату А4 (210*297 мм). Текст набирається на персональному 

комп'ютері за допомогою текстового редактора WORD або інших більш потужних 
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редакторів: шрифт – Times New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5; загальний 

обсяг основного тексту (з переліком літератури, але без додатків) – 60-65 

сторінок друкованого тексту; поля: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, 

нижнє – 20 мм; текст кваліфікаційної бакалаврської роботи розташовується на 

одному боці стандартного аркуша паперу. 

Схеми, графіки, малюнки та формули виконують відповідними засобами 

текстових та графічних редакторів. 

При оформленні роботи необхідно дотримуватись таких вимог: 

1. Текст роботи повинен бути розподіленим на розділи та підрозділи. Назви 

розділів повинні бути змістовними і виділятися великими літерами, а підрозділів - 

малими літерами за виключенням першої великої літери, з якої починається назва. 

При цьому перенесення та підкреслювання в заголовках не допускаються, крапка 

в кінці заголовка не ставиться. Розділам присвоюють номер, позначений 

арабською цифрою з крапкою. Підрозділи повинні бути пронумеровані в межах 

кожного розділу. Номер підрозділу складається із номера розділу та порядкового 

номеру підрозділу, що розділяються крапкою. У кінці номера підрозділу також 

ставиться крапка. Відстань між заголовками та текстом повинна бути не менше 15 

мм. 

2. Назви вступу, заголовки кожного розділу, висновків, переліку літератури 

та інших інформаційних джерел, додатків починаються з нової сторінки, а 

заголовки підрозділів – на тій  же сторінці, де закінчується попередній підрозділ. 

3. Нумерація сторінок тексту повинна бути єдиною від титульного листа до 

останньої сторінки додатку, але цифри на сторінках проставляють з першої 

сторінки вступу. Сторінки нумерують у правому верхньому кутку сторінки без 

крапки в кінці. 

4. Рисунки, схеми, діаграми, графіки та таблиці розміщують як на одній 

сторінці з друкованим текстом, так і на окремих сторінках відразу після посилання 

на них за текстом. При використанні таблиць, рисунків з літературних джерел чи 

зроблених за даними цих джерел, обов’язково потрібне посилання на відповідні 

джерела. Весь ілюстративний матеріал повинен бути виконаний українською 

мовою. Копіювання іншомовних рисунків, графіків, схем без їхнього перекладу 

українською мовою не допускається. 

5. Усі таблиці нумеруються в межах кожного розділу двома арабськими 

цифрами, які роз'єднані крапкою. Перша з них вказує номер розділу, друга – 

порядковий номер таблиці у цьому розділі. Кожна таблиця повинна мати 

тематичний заголовок, який розміщується безпосередньо над таблицею. Ліворуч 
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над тематичним заголовком пишуть слово «Таблиця» і вказують її номер, перша 

цифра – номер розділу, друга – номер таблиці. 

 

Наприклад: 

Таблиця 1.1.  

Заголовок таблиці 

 

Шапка 
   Заголовки граф 

    Підзаголовки граф 

Рядки       

       

       

       

Джерело:  [11] 

 

Якщо таблиця розміщується на двох і більше сторінках, то її номер та 

заголовок вказують лише на першій сторінці, а на усіх наступних над таблицею 

вказується «продовження табл. 1.1.». 

Таблиці і рисунки, що за розміром займають цілу сторінку, виконуються на 

окремих листках, які нумеруються послідовно в залежності від зв’язку їх з текстом 

або виносяться в додатки з відповідним посиланням у тексті. 

6. При використанні рисунків та графіків слово «Рис.» з номером 

розташовують під рисунком або графіком і назву ілюстрації записують поряд, 

перша цифра – номер розділу, друга – номер рисунка. 

 

Наприклад:  

/РИСУНОК/ 

 

Рис. 2.1. Географічна структура ПІІ отриманих Україною в 2001-2011 рр. 

Джерело:[12] 

 

Якщо рисунки та таблиці розміщують повернутими на сторінці, то вони 

мають бути зорієнтованими по її лівому полю. 

7. Формули нумерують у межах розділу арабськими цифрами справа від 

формули та заключають у круглі дужки. Позначення кожного символу формули 

або коефіцієнта розшифровують у вигляді колонки з нового рядка. При цьому 

перший рядок експлікації починають словом «де». 
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Наприклад: 

                                       ΔQ/Q = -(αL m2 ε)/2                                              (1.8) 

 

де ΔQ – зміна добробуту, 

Q – початковий ВВП, 

m – рівень зовнішньої міграції,  

αL – частка робочої сили в доходах,  

ε – еластичність заробітної плати відносно робочої сили. 

 

8. Посилання в тексті на рисунки, таблиці, формули необхідно виконувати за 

формами: «Як видно з рис. 3.5 ...», «Обчислення, проведені за формулою (2.6), 

свідчать ...», « Табл. 1.3 подає ...». 

9. Скорочення слів у тексті роботи та ілюстраціях до неї, крім 

загальновизнаних абревіатур, допускається тільки після наведених повних та 

скорочених (в дужках) слів та понять. 

10. Посилання на літературу та інші інформаційні джерела наводять за 

текстом в квадратних дужках в кінці речення, наприклад: [ 5 ], [ 12, с. 43], де 

цифрами позначають порядковий номер джерела у переліку літератури та номери 

сторінок. 

11. До списку літератури включають бібліографічні описи використаних 

джерел мовою тексту видання. 

12. Додатки до кваліфікаційної роботи оформляються таким чином: у 

правому куті аркуша пишуть слово «Додаток» та вказують його порядковий номер 

(А, Б, В, Д і т.д.; буква Г не проставляється). Додатки в загальну кількість сторінок 

не враховуються. 

Остаточно оформлена робота підписується студентом на титульному листі 

та у зброшурованому вигляді здається на кафедру для рецензування і прийняття 

науковим керівником рішення щодо можливості допуску роботи до захисту після 

її перевірки на наявність запозичень у відповідності до спеціального порядку 

Університету. 

 

4. ПОДАННЯ, ПЕРЕВІРКА ТА ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ 

БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ 

 

Завершена робота підписується студентом, переплітається та подається на 

кафедру не пізніше 14 днів до дати захисту. Невчасно здані роботи до захисту не 
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приймаються. Після реєстрації, кваліфікаційна бакалаврська робота передається 

науковому керівнику для перевірки.  

Науковий керівник у відгуку: 

- дає оцінку актуальності теми кваліфікаційної бакалаврської роботи; 

- розкриває зміст основних питань та завдань, поставлених у роботі; 

- оцінює теоретичний рівень кваліфікаційної бакалаврської роботи, 

використання у ній сучасних методик; 

- показує основні результати кваліфікаційної бакалаврської роботи; 

- відображає реальність практичного впровадження пропозицій та 

рекомендацій випускника; 

- оцінює самостійність та ставлення студента при виконанні кваліфікаційної 

бакалаврської роботи; 

- рекомендує чи не рекомендує роботу до захисту перед Екзаменаційною 

комісією з урахуванням проходження роботою перевірки на плагіат. 

Після отримання відгуку студент подає кваліфікаційну бакалаврську роботу 

завідувачу кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин 

не пізніше 10 днів до дати захисту, після чого робота направляється одному з 

затверджених раніше рецензентів. 

У рецензії зазначається: 

- актуальність та доцільність теми дослідження; 

- відповідність матеріалів кваліфікаційної бакалаврської роботи цілям і 

завданням, а також ступінь їх реалізації; 

- рівень теоретичної та практичної проробки питань; 

- якість та вірогідність сформульованих у роботі висновків, пропозицій, 

рекомендацій, правильності виконання розрахунків; 

- ступеня оригінальності отриманих результатів при проведенні аналізу та 

розробки рішень; 

- позитивні моменти та недоліки роботи; 

- відповідність вимогам Вищої школи України до кваліфікаційної 

бакалаврської роботи; 

- пропонує Екзаменаційній комісії оцінку роботи. 

У рецензії, підписаній рецензентом, вказується його посада і місце роботи, 

вчений ступінь і вчене звання. 

Завершена кваліфікаційна бакалаврська робота з відгуком наукового 

керівника і рецензією подається завідувачу кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин, який підписує її та передає з усіма 

необхідними документами до ЕК для подальшого захисту. 
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Кваліфікаційна бакалаврська робота захищається публічно перед 

Екзаменаційною комісією. Робота оцінюється за кредитно-модульною системою. 

При оцінюванні роботи враховується її зміст, глибина дослідження, зміст доповіді 

студента, правильність відповідей на запитання членів комісії, вміння 

обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, оформлення роботи та її 

презентація. 

Складові оцінки кваліфікаційної бакалаврської роботи 

за кредитно-модульною системою 

 

  Вид роботи К-ть балів 

Теоретичний і аналітичний рівень роботи: чіткість 

формулювання об’єкту, предмету, мети і завдань роботи та 

оцінка їх реалізації, логічність структури роботи, її лаконічна 

завершеність, вміння узагальнювати матеріал і робити 

висновки, самостійність проведеного дослідження 

70 

Актуальність обраної теми дослідження 4 

Наявність посилань 2 

Дотримання граматичних і стилістичних правил 2 

Відповідність вимогам до тексту, шрифту, відступів, полів, 

оформлення таблиць, рисунків, додатків 

2 

Вміння студента подавати результати свого дослідження, 

логічно структурувати доповідь та доводити до присутніх у 

стислій формі 

10 

Відповіді на запитання (чіткість формулювання та 

відповідність заданому запитанню) 

10 

Загальна кількість балів 100 

 

Для переведення суми балів в оцінку за національною шкалою 

використовуємо шкалу відповідності: 
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Шкала відповідності 

 

За 100-бальною 

шкалою 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 5 відмінно 

81-89 
4 добре 

75-80 

66-74 
3 задовільно 

60-65 

50-59 Робота може бути допущена до захисту 

1-49 Робота до захисту не допускається 

 

Студент, який не виконав роботу у встановлені графіком терміни, або не 

захистив, не допускається до здачі екзамену з даної дисципліни. 
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5. ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 

Вибірковий спеціалізований блок програми 

«Економіка європейської інтеграції» 

 

1. Класифікація і основні етапи економічного розвитку країн ЄС 

2. Економічні наслідки Brexit для різних країн ЄС 

3. Асоціація Україна-ЄС: вплив на економіку різних країн ЄС 

4. Економіки країн Вишеградської групи та країн Балтії: загальне і особливе 

5. Стратегія «Європа 2020»: досягнення основних орієнтирів у різних країн ЄС 

6. Наслідки та перспективи розширення Єврозони 

7. Організація діяльності валютно-фінансових органів в ЄС 

8. Розвиток інструментів та засобів єдиної монетарної політики Єврозони 

9. Фінансова інтеграція України і ЄС 

10. Формування банківського союзу ЄС 

11. Наслідки та перспективи фіскальної інтеграції в ЄС 

12. Фінансові заходи ЄС в умовах подолання наслідків глобальних криз та 

пандемії 

13. Конкурентна політика ЄС в умовах протидії COVID-19 

14. Регулювання державних закупівель у країнах ЄС 

15. Форми зловживання домінуючим становищем у конкурентному регулюванні 

ЄС 

16. Економічні механізми регулювання горизонтальних (вертикальних) угод в 

ЄС 

17. Розвиток конкурентної політики України в умовах реалізації Угоди про 

асоціацію з ЄС 

18. Динаміка і структура трудової міграції в Україні в умовах економічної 

асоціації з ЄС 

19. Проблеми і перспективи формування спільної міграційної політики 

Європейського Союзу 

20. Трансформація політики зайнятості в країнах ЄС 

21. Еволюція соціально-економічної політики в ЄС 

22. Динаміка і структура трудової міграції в ЄС в умовах глобальної 

економічної турбулентності 

23. Основні принципи спільної сільськогосподарської  політики ЄС 



 22 

24. Впровадження спільної сільськогосподарської політики в нових країнах-

членах ЄС 

25. Імплементація спільної сільськогосподарської політики ЄС 

26. Особливості сучасного етапу спільної сільськогосподарської політики ЄС 

27. Зовнішні аспекти спільної сільськогосподарської політики ЄС 

28. Регіональна економічна політика ЄС: досвід для України 

29. Діяльність структурних фондів ЄС для реалізації регіональної політики 

30. Стратегія створення Енергетичного союзу ЄС 

31. Енергоефективність та декарбонізація як основний пріоритет енергетичної 

політики ЄС 

32. Особливості формування європейської транспортної політики в сучасних 

умовах 

33. Ефективність використання інструментів торговельної політики 

Європейського Союзу в умовах посилення глобального економічного 

протистояння основних центрів економічної сили 

34. Динаміка і структура торговельних відносин між Україною та ЄС в умовах 

економічної асоціації 

35. Динаміка і структура інвестиційних відносин між Україною та ЄС в умовах 

економічної асоціації 

36. Трансформація спільної комерційної політики ЄС на сучасному етапі 

37. Розвиток єдиного цифрового ринку ЄС на сучасному етапі 

38. Трансформація системи захисту прав споживачів в ЄС 

39. Система технічного регулювання ЄС та проблеми її імплементації в Україні 

40. Вимоги щодо безпечності та інформування споживачів в сфері продуктів 

харчування в єдиному ринку ЄС 

41. Функціонування єдиного ринку послуг ЄС на сучасному етапі 

42. Формування єдиного цифрового ринку ЄС 

43. Функціонування єдиного ринку ЄС в умовах пандемії 

44. Наслідки виходу Великобританії з ЄС для єдиного ринку товарів, послуг, 

капіталів та робочої сили 

 

Вибірковий спеціалізований блок програми 

«Міжнародна комерція» 
 

1. Особливості комерційних операцій на ринку послуг 

2. Організація та техніка комерційних операцій на ринку комплектуючих 

деталей 
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3. Біржова торгівля сировинних товарів (окремий вид сировинних товарів) 

4. Техніка міжнародних операцій на рику промислового комплектного 

обладнання 

5. Стратегія підприємства щодо входження на зовнішній ринок та обрання 

форми контрактних відносин 

6. Організація ефективної контрактної роботи за мінімізації ризиків та втрат 

7. Практика, шляхи та способи вирішення проблемних питань, що виникли під 

час розрахунків по укладеному ЗЕД контракту 

8. Модельні контракти Міжнародної торговельної палати та їх адаптація до 

сучасних міжнародних економічних відносин 

9. Вплив світових пандемій на економічний розвиток країн світу 

10. Кон’юнктурне дослідження світового ринку промислових товарів в умовах 

світової пандемії 

11. Економетричне дослідження впливу кон’юнктури світового фінансового 

ринку на динаміку індексу РТС нафти та газу 

12. Світовий ринок нафти та газу в сучасних умовах 

13. Кон’юнктурне дослідження світового ринку агропродукції в сучасних 

умовах 

14. Пріоритети забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства 

України на світових ринках 

15. Експортоспроможна та імпортозаміщуюча політика у формуванні 

споживчого ринку національної економіки в умовах глобалізації 

16. Вплив економічного циклу на кон’юнктуру світового ринку кольорових 

(чорних) металів 

17. Місце України на світовому ринку військово-технологічної продукції 

18. Вплив коливань світової кон’юнктури та наслідків світової кризи на 

конкурентоспроможність країн-експортерів нафти 

19. Досвід прогнозування кон’юнктури світового та регіонального ринків 

вуглеводневих енергоресурсів 

20. Ефективність використання енергоресурсів у розвинених зарубіжних 

країнах і залежність від їх імпорту 

21. Детермінанти кон’юнктури світового ринку нафти та їх вплив на фінансові 

результати компаній танкерного флоту 

22. Кон’юнктура ринку перестрахування в умовах волатильності світової 

економіки 

23. Кон’юнктура світового агропромислового ринку в умовах загострення 

глобальної проблеми продовольчої безпеки 
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24. Тенденції та перспективи розвитку української економіки в умовах 

нестабільності кон’юнктури світових сировинних ринків 

25. Комплексні банківські послуги у міжнародній комерції 

26. Роль клірингових банків в обслуговуванні міжнародної комерції 

27. Сучасні інформаційні технології у сфері міжнародних розрахунків і 

платежів 

28. Механізми проектного фінансування у міжнародній комерції 

29. Фінансування експортно-імпортних операцій у міжнародній комерції 

 

Вибірковий спеціалізований блок програми 

«Світова економічна кон’юнктура» 

 

1. Технічний та фундаментальний аналіз міжнародного валютного ринку 

2. Особливості прогнозування рівня цін на світовому ринку нафти 

3. Світовий ринок золота: особливості ціноутворення на сучасному етапі 

4. Місце та роль біткоїну у міжнародній інвестиційній діяльності 

5. Прогнозування економічної кон’юнктури розвинених країн світу: проблеми 

та особливості 

6. Осцилятори як ключовий інструмент прогнозування рівня цін 

7. Трендові індикатори як інструмент виявлення тенденцій на міжнародних 

ринках 

8. Фрактальний аналіз як алгоритм прогнозування якості кон’юнктури 

9. Індексні моделі прогнозування обмінного валютного курсу 

10. Фактори конкурентноспроможності економіки країни (за вибором) у 

світовому господарстві 

11. Аналіз конкурентних сил на ринку товару А країни Б (за вибором) за 

М.Портером 

12. Конкурентна стратегія компанії (за вибором) на світових ринках 

13. Цінова конкуренція компаній на міжнародному товарному ринку (за 

вибором) 

14. Нецінова конкуренція компаній на міжнародному товарному ринку (за 

вибором) 

15. Дослідження бізнес-циклів та макроекономічних флуктуацій при оцінці та 

прогнозуванні економічної кон’юнктури 

16. Характерні ознаки сучасної економічної кон’юнктури та фактори впливу на 

бізнес середовище розвинених країн 
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17. Малі та середні підприємства в структурі суспільного відтворювального 

процесу розвинених країн як детермінанта економічної кон’юнктури  

18. Інституційні механізми впливу на економічну кон’юнктуру розвинених 

країн 

19. Макроекономічні канали впливу на економічну кон’юнктуру розвинених 

країн 

20. Вплив панднмії 2019 на економічну конюнктуру розвинених країн  

21. Створення та просування українських брендів на міжнародних ринках 

22. Міжнародна реклама як засіб маркетингової комунікації у глобальній 

економіці 

23. Особливості та проблеми виходу українських компаній на зовнішні ринки в 

умовах пандемії COVID-19. 

24. Можливості використання штучного інтелекту у міжнародному маркетингу 

25. Аналіз соціально-культурного середовища міжнародного маркетингу 

26. Оцінка виходу національних компаній на світові ринки з урахуванням їх 

кон’юнктури 

27. Моделювання кон’юнктури світових товарних ринків 

28. Основні фактори аналізу конкретних товарних ринків 

29. Кон’юнктурний аналіз конкретних цінових ринків (машинобудування, 

сільське господарство, сировинні ринки, енергоринки тощо) 

 

Вибірковий спеціалізований блок програми 

«Міжнародні фінанси» 

 

1. Напрямки використання штучного інтелекту у фінансовому менеджменті 

2. Вплив COVID-19 на міжнародні фінансові ринки 

3. Управління грошовими потоками міжнародного підприємства 

4. Джерела короткострокового фінансування міжнародного підприємства 

5. Джерела довгострокового фінансування міжнародного підприємства 

6. Сучасні тенденції функціонування міжнародних фінансових центрів 

7. Лондон як міжнародний фінансовий центр 

8. Нью-Йорк як міжнародний фінансовий центр 

9. Токіо як міжнародний фінансовий центр 

10. Міжнародні фінансові центри та їх вплив на світову економіку 

11. Глобалізація і технологізація міжнародних фінансів як основа розвитку 

фінансового інжинірингу 

12. Зв'язок фінансового інжинірингу із сферою високих технологій 
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13. Економічна суть фінансового інжинірингу як основи для конструювання та 

моделювання інноваційних фінансових продуктів 

14. Концепції фінансового інжинірингу 

15. Міжнародний фінансовий інжиніринг у сфері готівкового потоку і 

форвардних угод 

16. Функції міжнародного фінансового інжинірингу 

17. Міжнародні фінансові ринки як сфери застосування фінансового 

інжинірингу 

18. Передумови виникнення фінансових інновацій у грошовому сегменті 

міжнародних фінансових ринків 

19.  Боротьба з агресивним податковим плануванням 

20. Міжнародна податкова оптимізація за умов цифровізації 

21. Міжнародна податкова оптимізація в умовах впровадження плану BEPS 

22.  Міжнародна податкова оптимізація у фінансовій сфері 

23. Міжнародна податкова оптимізація в сфері інтелектуальної власності 

24. Монетарна і бюджетно-фіскальна політика в США та їх координація 

25. Політика кількісного пом’якшення у монетарній сфері США та її наслідки 

26. Становлення та основні етапи розвитку валютно-кредитної інтеграції ЄС 

27. ЄЦБ і ЄСЦБ у системі наднаціонального регулювання монетарної сфери ЄС 

28. Методи та інструментарій монетарного регулювання ЄЦБ 

29. Стратегії монетарної політики ЄС на сучасному етапі 

30. Особливості монетарної політики Банку Англії на сучасному етапі 

31. Банк Японії у системі монетарного регулювання економіки країни 

32. Стратегії монетарної політики Народного банку Китаю на сучасному етапі 

33. Особливості монетарної політики в країнах Центральної та Східної Європи: 

порівняльний аналіз 

34. Роль офшорних банків на міжнародних фінансових ринках у сучасних 

умовах 

35. Регулювання офшорної банківської діяльності в умовах глобального 

розвитку 

36. Розвиток світових фінансових криз: причини, механізм та наслідки 

37. Фінансизація світової економіки у контексті глобального розвитку 

38. Роль глобальних біржових центрів у міжнародному інвестиційному процесі 

39. Торговельні системи міжнародного фондового ринку 

40. Трансформація механізму функціонування міжнародного фондового ринку у 

контексті глобалізації 

41. Міжнародний ринок акцій у світовій фінансовій системі 
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42. Механізм функціонування ринку єврооблігацій 

43. Ринок боргових зобов’язань державного сектору країн ЄС 

44.  Трансформація організованих фондових ринків розвинених країн 

45. Високочастотна торгівля на міжнародному фондовому ринку 

46. Високочастотна торгівля на фондовому ринку США 

47. Високочастотна торгівля на фондовому ринку ЄС 

48. Трансформація інфраструктури міжнародного ринку цінних паперів 

49. Трансформація інфраструктури ринку цінних паперів США 

50. Трансформація інфраструктури ринку цінних паперів Великої Британії 

51. Особливості функціонування виникаючих ринків цінних паперів 

52. Еволюція неофіційних ринків цінних паперів в умовах глобального розвитку 

53. Роль професійної діяльності на міжнародному фондовому ринку 

54. Життєвий цикл міжнародних цінних паперів 

55. Трансформація торговельних систем фондового ринку в умовах фінансової 

лібералізації 

56. Еволюція технологій торгівлі на ринку цінних паперів зарубіжних країн 

57. Форми і методи розміщення цінних паперів у розвинених країнах 

58. Особливості організації і функціонування фондових бірж розвинених країн 

59. Організація і техніка операцій на фондових біржах зрілих ринків 

 

Вибірковий спеціалізований блок програми 

«Міжнародні інвестиції» 

 

1. Структура капіталу міжнародних підприємств 

2. Стратегічний фінансовий менеджмент міжнародних підприємств 

3. Короткотермінове фінансове планування міжнародних підприємств 

4. Дивідендна політика міжнародних підприємств 

5. Сучасні проблеми складання та аналізу фінансової звітності міжнародних 

підприємств 

6. Стратегії соціальної відповідальності міжнародних підприємств 

7. Моделі соціальної відповідальності міжнародних підприємств 

8. Стейкхолдери корпоративної соціальної відповідальності 

9. Міжнародні стандарти корпоративної соціальної відповідальності 

10. Соціальна відповідальність у сучасних МЕВ 

11. Міжнародний ринок ф’ючерсів 

12. Міжнародний ринок опціонів 

13. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток Китаю 
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14. Вплив ПІІ на економічний розвиток країн Латинської Америки 

15. Вплив ПІІ на економічний розвиток кран Південно-Східної Азії 

16. Фінансові мотиви транскордонних злиттів і поглинань (ЗіП) 

17. Оцінка ефективності транскордонних ЗіП 

18. Особливості транскордонних ЗіП у фармацевтичні галузі 

19. Аналіз синергійних ефектів у транскордонних ЗіП 

20. Характерні риси транскордонних ЗіП у фінансовому секторі 

21. Еволюція еклектичної парадигми Даннінга у сучасних умовах 

22. Теорія інтерналізації як методологічна база вивчення сучасних 

багатонаціональних підприємств 

23. Мережева теорія БНП 

24. Теорія багатонаціональних підприємств,що заснована на знаннях 

25. Теорії стратегічного менеджменту БНП (Теорія М.Портера, Біхевіористська 

теорія, Модель Стофорда-Велса) 

26. Роль офшорних інвестиційних фондів на міжнародних фінансових ринках 

27. Офшорний інвестиційний бізнес та специфіка його розвитку у сучасних 

умовах 

28. Інвестиційні пріоритети формування міжнародного ринку високих 

технологій 

29. Роль міжнародних інституційних інвесторів у глобальному інноваційному 

процесі 

30. Особливості розвитку світового інвестиційного циклу 

31. Особливості організації і функціонування хедж-фондів розвинених країн 

32. Організація і техніка операцій інвестиційних фондів зрілих ринків 

33. Стратегія інвестиційних фондів розвинених країн на міжнародних 

фінансових ринках 

34. Інвестиційні стратегії хедж-фондів розвинених країн 
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