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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  РЕКОМЕНДОВАНА 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ. ПОРЯДОК ВИБОРУ 

СТУДЕНТОМ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова  робота  з дисципліни   "Міжнародна  економіка"   є 
органічною складовою   частиною   підготовки   студентів   за 
напрямом підготовки   "Міжнародна  економіка". Відповідно до 

навчального плану студенти напряму підготовки 6.030503  

"Міжнародна економіка" виконують курсову роботу на другому та 
третьому (за інтегрованими планами) курсі у четвертому 

(шостому) семестрі. 
Як форма самостійної роботи, вона спрямована на опанування 

теоретичних засад міжнародної економіки як складника сумарної 
економічної теорії, тестування теоретичних положень міжнародної 
економіки при поглибленому вивченні проблемних питань розвитку 

світового господарства та міжнародних економічних відносин, 

особливостей включення національного господарства України в 
систему світогосподарських зв'язків та механізму керування цими 

процесами. 

Мета виконання роботи полягає в систематизації та 
закріпленні теоретичних знань студентів з основних розділів 

курсу, розвитку творчого мислення та практичних вмінь і навичок 

робити висновки, передбачення та конкретні пропозиції щодо 

розвитку зовнішньоекономічних та міжнародних економічних 

зв'язків. Курсова робота дозволить також підготувати студентів до 

написання випускної та дипломної робіт. Вона націлена на 
набуття навичок роботи з фаховою літературою, здібностей логічно 

та чітко висловлювати свої думки, аргументовано пояснювати 

свою позицію, творчо застосовувати теоретичні положення для 
пояснення процесів та явищ, розв'язання конкретних практичних 

задач. 

Завдання   курсової  роботи   полягають  у  набутті  досвіду  

самостійного   збирання матеріалів за темою дослідження,  
опрацювання та узагальнення, аналізу сучасних тенденцій та 
процесів у сфері міжнародної економіки, проведення наукового 

дослідження з використанням сучасних технічних та інших засобів. 
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Підготовка до написання курсової роботи потребує 
поглибленого опрацювання основної та додаткової літератури - 

навчальних посібників, монографій, наукових статей, 

періодичних видань, матеріалів статистичних збірок, 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет. 
Для успішного виконання курсової роботи студенту необхідно: 

- підібрати   літературу   та   інформацію,   зробити   огляд   та   
детальне опрацювати літературні джерела, скласти 

бібліографічний список; 

- опанувати теоретичні засади обраної теми курсової роботи, 

виконати теоретико-методологічне обгрунтування проблеми, яка 
досліджується; 

- опрацювати   фактичний  та  статистичний   матеріал,   у  тому   

числі   із застосуванням економіко-математичних методів та 
ПЕОМ, проаналізувати та зробити висновки щодо отриманих 

результатів; 
- спираючись на   здобутки   провідних   закордонних   та   

вітчизняних дослідників, експертів міжнародних економічних 

організацій та фахівців, зробити висновки щодо провідних 

тенденцій розвитку економічних процесів та явищ в економіці 
відкритого типу, зіставити самостійно отримані результати зі 
світовими тенденціями. визначити специфіку їх розвитку; 

- критично оцінити існуючі підходи щодо вирішення проблем та 
визначити напрямки їх подолання, шляхи вдосконалення міжнародної 
економічної політики; 

- написати і оформити курсову роботу згідно з вимогами цих 

методичних рекомендацій. 

 Порядок визначення теми передбачає,  що студент 
самостійно або спільно із керівником обирає тему  за тематикою, 

запропонованою кафедрою. За бажанням студентів теми 

розподіляються згідно зі списком студентів у журналі обліку.  
 Розробка однакової теми студентами однієї групи, а також 

написання 
колективних курсових робіт не дозволяється.  

 Якщо студент бажає виконувати курсову роботу за темою, що 

відсутня у переліку запропонованих тем, але відповідає змісту 

навчальної дисципліни, йому необхідно з'ясувати це питання із 
керівником курсової роботи. Тема курсової роботи повинна бути 
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сформульована чітко, відповідати суті обраної проблеми, 

вказувати на мету дослідження і його завершеність. 
 Тема курсової роботи остаточно закріплюється за студентом 

через два тижні після видачі. Перелік тем курсових робіт наступний: 

 

Теми курсових робіт з дисципліни 

1. Ознаки систематизації країн світу за методиками Організації 
Об’єднаних Націй і Світового Банку. 

2. Характеристика суб’єктів міжнародних економічних відносин та 
рівні їх взаємодії. 
3. Особливості та структуризація середовища міжнародних 

економічних відносин. 

4. Характеристика політико-правового та соціально-культурного 

середовища міжнародних економічних відносин. 

5. Характеристика та взаємозв’язок форм міжнародних економічних 

відносин. 

6. Сутність та тенденції розвитку світового господарства. 
7. Форми міжнародного поділу праці та фактори його розвитку. 

8. Сутність і форми міжнародної економічної діяльності 
підприємств. 
9. Сутнісні риси та основні сфери діяльності ТНК. 

10. Масштаби і основні характеристики діяльності 
транснаціональних компаній. 

11. Поняття та види вільних економічних зон. 

12. Поняття та особливості функціонування офшорних центрів. 
13. Показники результатів та динаміки міжнародної торгівлі. 
14. Показники обсягів та структури міжнародної торгівлі. 
15. Еволюція теорій міжнародної торгівлі. 
16. Зустрічна торгівля, її види та особливості. 
17. Методи міжнародної торгівлі: переваги і недоліки їх 

використання. 
18. Характеристика інституційних посередників в міжнародній 

торгівлі. 
19. Міжнародна біржова торгівля товарами, її структура та сучасні 
тенденції розвитку. 

20. Міжнародний аукціон, його сутність, види та способи 

проведення. 
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21. Поняття та форми протекціонізму в торгівельно-економічних 

відносинах. 

22. Митний тариф, його функції та види. 

23. Класифікація нетарифних методів регулювання у міжнародній 

торгівлі. 
24. Методи стимулювання експорту у міжнародній торгівлі. 
25. Ліцензування і квотування у зовнішній торгівлі. 
26. Демпінг як засіб торгівельної політики, його види. 

Антидемпінгові мита та їх роль у розвитку міжнародної торгівлі. 
27. Основні фактори впливу на ціноутворення на світових товарних 

ринках. 

28. Базисні умови постачання (INCOTERMS - 2010) у міжнародній 

торгівлі. 
29. Роль Світової організації торгівлі у регулюванні міжнародної 
торгівлі. 
30. Товарна структура зовнішньоторговельної діяльності України. 

31. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами України. 

32. Участь України у світовій торгівлі послугами. 

33. Джерела зовнішнього фінансування країн. 

34. Характеристика інституційної та валютної структури світового 

фінансового ринку. 

35. Характеристика географічної та функціональної структури 

світового фінансового ринку. 

36. Характеристика світових фінансових центрів. 
37. Особливості розвитку світового ринку цінних паперів. 
38. Особливості діяльності транснаціональних банків. 
39. Причини сучасної світової фінансової кризи та її наслідки для 
розвитку економіки України. 

40. Види міжнародного інвестування та сучасні тенденції його 

розвитку. 

41. Порівняльна характеристика прямих та портфельних інвестицій. 

42. Світові тенденції руху прямих іноземних інвестицій. 

43. Фактори впливу на масштаби та структуру іноземного 

інвестування. 
44. Контрактні форми міжнародного інвестування. 
45. Роль спільних підприємств у міжнародних інвестиційних 

процессах. 

46. Роль злиттів та поглинань у міжнародному бізнесі. 
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47. Роль стратегічних альянсів у міжнародному бізнесу. 

48. Міжнародна інвестиційна діяльність України, її напрямки та 
масштаби. 

49. Напрями формування сприятливого інвестиційного клімату в 
Україні. 
50. Міжнародний кредит, його функції та форми. 

51. Порівняльна характеристика факторингу та форфейтингу. 

52. Характеристика основних форм кредитування експорту. 

53. Організаційна структура та особливості діяльності групи 

Світового Банку. 

54. Роль міжнародних неурядових економічних організацій у 

розв’язанні зовнішньої заборгованості країн світу. 

55. Роль ЄБРР у кредитуванні національних економік. 

56. Види та умови кредитування МВФ. 

57. Етапи співробітництва України з МВФ. 

58. Проблема зовнішньої заборгованості країн та шляхи її 
розв’язання. 
59. Особливості розвитку регіональних ринків робочої сили за умов 
глобалізації. 
60. Сутність та сучасні види міжнародної трудової міграції. 
61. Роль міжнародної трудової міграції в економічному розвитку 

країн світу. 

62. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої 
сили. 

63. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції 
для країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. 

64. Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції. 
65. Україна у світових міграційних процессах. 

66. "Втеча інтелектуального капіталу", його причини, напрями, 

наслідки. 

67. Сутність валютного курсу та його види. 

68. Етапи еволюції світової валютної системи: базові принципи та 
ключові характеристики. 

69. Принципи організації валютних відносин в умовах 

золотомонетного стандарту. 

70. Основні характеристики та структурні принципи організації 
Генуезької валютної системи. 

71. Особливості розвитку, причини та наслідки кризи Бреттон-
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Вудської валютної системи. 

72. Основні характеристики та структурні принципи 

функціонування Ямайської валютної системи. 

73. Особливості становлення та розвитку європейської валютної 
системи. 

74. Валютний ринок, його функції та структура. 
75. Поняття та види валютного арбітражу. 

76. Види операцій на валютних ринках та їх характеристика. 
77. Фактори впливу на формування валютного курсу в Україні. 
78. Сутність та форми міжнародних розрахунків. 
79. Поняття та види акредитивної форми міжнародних розрахунків. 
80. Порівняльна характеристика акредитиву та інкасо. 

81. Порівняльна характеристика авансових платежів і платежів на 
“відкритий рахунок”. 

82. Сутність та структура платіжного балансу країни. 

83. Характеристика економічних факторів впливу на платіжний 

баланс держави. 

84. Характеристика структурних елементів платіжного балансу за 
методикою МВФ. 

85. Ключові інструменти та механізми відновлення рівноваги 

платіжного балансу. 

86. Платіжний баланс України: стан, динаміка та особливості 
формування. 
87. Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції. 
88. Етапи розвитку міжнародної економічної інтеграції та їх 

характеристика. 
89. Оцінка позитивних та негативних наслідків інтеграції країни до 

регіональних економічних об’єднань. 
90. Етапи розвитку економічної інтеграції в Європейському Союзі. 
91. Характеристика інтеграційних процесів в Європі. 
92. Характеристика інтеграційних процесів у Північній Америці. 
93. Особливості інтеграції країн Південної та Центральної Америки. 

94. Особливості економічної інтеграції країн Азії. 
95. Особливості становлення та розвитку Азійсько-Тихоокеанського 

Економічного Співробітництва (АТЕС). 

96. Сучасні тенденції розвитку міжнародної економічної інтеграції. 
97. Сутність, причини та наслідки глобалізації світової економіки. 

98. Фінансова глобалізація: поняття, основні форми її прояву та їх 
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характеристика. 
99. Класифікація та характеристика глобальних проблем. 

100. Сутність та шляхи розв’язання глобальних екологічних 

проблем сучасності. 
101. Шляхи вирішення паливно-енергетичної та сировинної 
глобальних проблем. 

102. Сутність та сучасні форми прояву глобальної демографічної 
проблеми. 

103. Стратегічні напрями економічної інтеграції України. 

104. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України. 

105. Участь України в інтеграційних об’єднаннях. 

106. Передумови формування зони вільної торгівлі між Україною та 
ЄС. 

107. Напрями співробітництва України з ЄС. 

108. Інвестиційне співробітництво України з Європейським 

Союзом. 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 

ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Різноманітність  теми   та  об'єкта  дослідження, наявність 
джерел інформації, рівень теоретичної підготовки студента,  його  

вмінь   та навичок визначає обсяг та зміст роботи. Разом з тим 

курсова робота повинна мати логічну будову. За структурою курсова 
робота складається з таких частин: 

- титульна сторінка; 
- зміст; 
-  перелік умовних позначок, символів, одиниць, скорочень та 

термінів (за необхідності); 
- вступ; 

- основна частина; 
- висновки; 

- список використаних джерел; 
- додатки (за необхідності).. 

Загальний    обсяг    курсової    роботи,    як    правило,    не 
повинен перевищувати 50 сторінок машинописного (виконаного за 
допомогою комп'ютерної техніки) тексту із урахуванням 
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табличного ілюстраційного матеріалу. Приблизне співвідношення 
між обсягом друкованого та рукописного тексту зберігається для 
всіх складових частин курсової роботи (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1.  

Приблизна питома вага окремих частин у структурі 
курсової роботи, % 

Назва розділу Питома вага 
у загальному 

обсязі, % 

1 2 

Титульна сторінка 2 

Зміст 2 

Вступ 6-8 

Розділ 1. Теоретичні положення, які складають 
методологічну базу дослідження      

15-20 

Розділ 2. Аналіз предмета дослідження та 
узагальнення результатів. Виявлення недоліків або 

існуючих проблем з теми курсової роботи         

38-47 

Розділ 3. Самостійні висновки, зроблені в 
результаті  дослідження,  розробка та 
обгрунтування шляхів удосконалення 
міжнародної економічної політики та    усунення    
виявлених    недоліків    щодо    об'єкта 
дослідження тощо. 

15-20 

Висновки 6-8 

Перелік посилань 2 

Додатки - 

 

. Титульна сторінка містить дані: 
- назву міністерства;   
- назву навчального закладу; 

- назву підрозділу; 
-  повну назву курсової роботи; 

- дані про виконавця; 
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- дані про наукового керівника та рік 
виконання роботи. Зразок подано в додатку А 

методичних вказівок. 

 Зміст курсової роботи включає вступ, перелік скорочень, 
основну частину, висновки, список використаних джерел, 

додатки. Нумерують структурні частини роботи арабськими 

цифрами.   Зміст  розміщують  після  титульної  сторінки  та  
вказують  номери сторінок, які містять початок матеріалу кожного 

елементу. Приклад змісту курсової роботи надано у додатку Б. 

Бланк завдання на курсову роботу представлено у додатку В.  

   У вступі до курсової роботи послідовно вказують на місце 
теми в дослідженні сучасних проблем міжнародної економіки та 
розвитку світового господарства, обґрунтовують її актуальність, 
мету, завдання, ступінь розробки проблеми вітчизняними та 
іноземними авторами, предмет дослідження, а також, інформаційну 
базу дослідження та його цільову спрямованість (для кого можуть 
бути корисними результати дослідження).       
Основна частина повинна містити матеріал, що повністю 

розкриває тему курсової роботи, який наводять у теоретико-

методологічній, аналітичній та рекомендаційній частинах роботи. 

Виклад основної частини підпорядковують одній провідній ідеї, 
чітко визначеній студентом. Основна частина складається з трьох 

розділів, кожен з яких має підрозділи. 

Перший розділ основної частини курсової роботи повинен 

включати аналітичний огляд літератури з обраної теми, погляди на 
обрану проблему, її теоретичні основи та методологічне 
обгрунтування. Доцільно вивчити та викласти базові поняття та 
категорії, провідні теорії, концепції, навести мікро- та 
макроекономічні моделі, які лягли в основу аналізу, 

охарактеризувати внесок вітчизняних та іноземних учених-

економістів у вирішення проблем міжнародної економіки та 
міжнародних економічних відносин, керування процесами 

міжнародної взаємодії та зовнішньоекономічних відносин. Для 
цього доцільно використовувати навчальні посібники та 
підручники з мікроекономіки, макроекономіки, основ 
економічної теорії, міжнародної економіки та ін. відповідно до 

теми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Залежно від теми роботи доцільно, крім економічних, розглянути 

правові аспекти регулювання міжнародних та 
зовнішньоекономічних процесів та явищ - положення міжнародного 

права, законодавчо-нормативну базу керування ними в Україні, у 

межах міжнародних організацій, та визначити їх відповідність 
проблемам розвитку тієї сфери  міжнародної економіки, якої 
торкається тема курсової роботи. Для аналізу можуть 
використовуватись матеріали періодичних видань, інформація 
міжнародних економічних організацій, органів державної влади, 

розміщена в мережі Інтернет. 
У  другому  розділі  курсової роботи  проводять детальний  

аналіз зібраних фактів, статистичних даних, інформаційно-

довідкових матеріалів з теми курсової роботи; описують сучасний 

стан явища та узагальнюють фактичний матеріал; виявляють 
тенденції та напрямки розвитку; виділяють проблеми, що виникають.   
Доцільно   самостійно   розрахувати   та   проаналізувати   відповідні 
показники    обсягів, динаміки,   структури,    результатів,    для    
чого    можуть використовуватись   засоби   обчислювальної   
техніки.   Результати   розрахунків доцільно подати у вигляді таблиць 
та рисунків. Якщо тема дослідження виходить за  межі   української  
економіки,   то   необхідно   визначити   місце   України   на 
відповідному ринку, зіставити напрямки розвитку 
зовнішньоекономічних зв'язків України зі світовими тенденціями, 

дослідити їх вплив на національну економіку. 

Третій розділ носить рекомендаційний характер. У ньому 

розкриваютьь власний внесок у дослідження обраної проблеми. 

Пропонують та обґрунтовують можливі    шляхи   та   заходи   

визначених   у   попередніх   розділах    проблем,    розробляють    
пропозиції    щодо вдосконалення міжнародної 
(зовнішньоекономічної) політики та діяльності на мікро - або 

макроекономічному рівні. Студент може запропонувати власну 

класифікацію, методику розрахунку деяких  показників, уточнення  
понять,  виділити     етапи  розвитку будь-якого процесу та 
визначити їх зміст і т. ін. 

У цьому розділі доцільно порівняти варіанти вирішення 
проблемних питань у різних країнах, критично оцінити варіанти, 

запропоновані експертами міжнародних економічних організацій 

та обгрунтувати заходи, спираючись на зарубіжний досвід 
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вирішення аналогічних проблем, з урахуванням специфіки 

економічного, політичного устрою та ін. 

Висновки - заключна частина роботи, де в стислій, тезисній 

форм наводять власні висновки, конкретні результати 

дослідження, пропозиції, рекомендації, прогнози розвитку процесів 
та явищ. 

Список використаних джерел наукової, методичної, 
статистичної інформації, законодавчих, нормативних актів, які 
безпосередньо були використані під час написання курсової 
роботи, повинен становити не менше 20 найменувань. Перелік 

повинен містити всі першоджерела, на які є посилання в тексті 
роботи. Оформлення списку використаних джерел повинно 

відповідати чинним бібліографічним стандартам. 

Зразок оформлення бібліографічного опису: 

1. Підручника, навчального посібника (один, два або три 

автори): Білоцерковець В. В. Міжнародна економіка: Підручник / 

За ред.. А. О. Задої, В.М. Тарасевича / В. В. Білоцерковець, О. О. 

Завгородня, В. К. Лебедєва та ін. – К.:ЦУЛ, 2012. – 416 с. 
2. Збірника наукових праць, наукового журналу Сазонець 

О.М. Емпіричне дослідження  основних проблем сучасної економіки / 

Сазонець О. М. // Економіка і регіон. – 2007. − № 2(13). – C. 58-61.  

3. Нормативних документів: Земельний кодекс України: 

Закон України від 13 березня 1992р. №2196 — ХІІ // Відомості 
Верховної Ради України. – 1992. – №23. – ст.354. – с.743–786. 

4. Електронних ресурсів: Торгівля з ЄС: шлях українського 

металлу [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://newsradio.com.ua/radio_broadcast/123965378/123965560/. 

У кінці роботи можливе розміщення додатків, тобто деякої 
кількості фактичного, статистичного та іншого матеріалу, який, 

у зв'язку з великим обсягом, недоцільно було б включати 

безпосередньо в текст роботи, але на котрий є посилання в роботі, і 
який добре ілюструє окремі положення курсової роботи. У складі 
допоміжних матеріалів можуть бути: текст нормативних актів 
(положень, інструкцій, листів тощо), заповнені зразки бланків та 
документів, географічні карти, великі за обсягом таблиці, 
алгоритми, схеми та ін.  
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Курсову роботу друкують на одній сторінці аркуша білого 

паперу формату А 4 (210 мм  х 297 мм), залишаючи поля зліва 
не менше як 30 мм, справа - не менше як 10 мм, зверху та      знизу 

- не менше як 20 мм.  

Шрифт друкують 14-м кеглем. Між рядками – полуторний 

інтервал. 

 Заголовки    структурних" частин роботи:   «ЗМІСТ»,    

«ВСТУП», «РОЗДІЛ 1», 2, 3, «ВИСНОВКИ»,   «СПИСОК   

ВИКОРИСТАНИХ   ДЖЕРЕЛ»,   «ДОДАТКИ»   не нумерують, 
друкують великими жирними літерами та розміщують 
симетрично тексту роботи.  

 Заголовки підрозділів друкують (пишуть) маленькими жирними 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в п'ять 

знаків без крапки  в кінці та підкреслень. Якщо назва розділу 

(підрозділу) складається з двох речень, то їх розділяють   крапкою.   

Перенесення   слів   у   назві   розділу   не   дозволяється. 
Викладання тексту кожного розділу, а також вступу та висновків 
слід починати з нової сторінки. 

 Відстань між заголовками та текстом не повинна перевищувати 

20 мм. Перенесення слів у заголовках не дозволяються. Якщо 

заголовок складається з двох   речень, то  їх  розділяють  крапкою.   

Крапка  наприкінці   заголовка  не ставиться.  Не дозволяється  
розміщувати  назву підрозділу  в нижній  частині сторінки, якщо 

після неї всього один рядок тексту. 

Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не 
допускається. При введенні нових абревіатур (скорочень) 
обов'язково подають їх повний та скорочений (у дужках) вигляд, 

зміст і лише потім використовують у тексті. 
 Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, таблиць та рисунків, 

формул подають арабськими цифрами. Нумерація сторінок має 
бути наскрізною. На титульній   сторінці   номер   не   ставиться,   а   
на   наступних   сторінках   його проставляють у правому верхньому 
кутку без крапки в кінці. 

 Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер 

підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 
підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу 
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крапку не ставлять, наприклад 1.2, 2.2.3, 3.1. . 

 Статистичний матеріал зручно наводити у вигляді таблиць та 
рисунків. Їх розміщують після першого посилання на них або на 
наступній сторінці. Кожна таблиця та рисунок повинні бути 

пронумеровані. Номер таблиці чи ілюстрації складається з номера 
розділу й порядкового номера таблиці (ілюстрації) в розділі, 
відокремлених крапкою. Наприклад, таблиця 2.3 - третя таблиця 
другого розділу чи рисунок 1.2 - другий рисунок першого розділу. 

Кожна таблиця та рисунок повинні мати заголовок 
(найменування), що відображає її зміст. Слово "Таблиця" (рисунок) 

пишуть справа, вказують номер, на   наступному рядку – 

посередині жирними буквами заголовок таблиці (приклад див. 
таблиця 2.1). Підпис ілюстрацій наводять під малюнком, на 
наступному рядку після умовних позначень. Підпис виконується 
жирними буквами. Якщо дані таблиці (рисунка) однотипні, то 

одиниці виміру вказують у назві. Показники таблиці з різними  

одиницями виміру вказують у відповідних графах або рядках таблиці. 
При поділі таблиці на частини слово "Таблиця" вказують один раз у 
першій частині таблиці, а над іншими наступними пишуть: 
"Продовження таблиці ." із зазначенням номера таблиці 

 Усі ілюстрації, таблиці, якщо вони розміщені на окремій 

сторінці, включаються до загальної кількості сторінок. 
У тексті на всі таблиці повинні бути посилання, які мають 

форму «...згідно з даними таблиці…», «…як видно з рисунка
 ...». Якщо цифрові значення в таблиці не подаються, то в 
графу заносять прочерк. 

 У тексті обов'язково мають бути посилання на джерела, з   яких 
були запозичені будь-яка статистична інформація, рисунки, таблиці, 
цитати та погляди інших авторів.  Посилання полягає у 

використанні квадратних дужок, в яких визначається порядковий 

номер джерела в списку використаної літератури. Наприклад, [6], де 
6 - порядковий номер у списку літератури джерела, на яке 
посилаються. Формули та рівняння розташовують відразу після 
тексту, де вони згадуються,   посередині   сторінки.   Вище  та   
нижче   формули   або   рівняння необхідно залишити один вільний 

рядок. Формули та рівняння нумерують (за винятком наведених у 
додатках) у межах розділу подібно до таблиць та рисунків. Номер 
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вказують у круглих дужках у крайньому правому положенні на 
рядку. 

Пояснення    значення   кожного   символу   подають   під   

формулою   у   тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. 
Після формули (рівняння) ставлять кому і з нового рядка після слова 
"де" дають пояснення кожного символу.  

3.14.  Перелік   посилань   може   містити:   закони   України,   

підручники, навчальні   посібники,   монографії,   статті,   
перекладні   видання,   статистичні щорічники, оригінальні 
зарубіжні видання. Літературні джерела треба розміщувати одним з 
таких способів: у порядку появи посилань у тексті, і алфавітному 

порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному 

порядку. 
3.16. Додатки оформляють як продовження курсової роботи на 

наступних сторінках та розміщують у порядку появи посилань у 

тексті роботи. Додатки послідовно позначають великими літерами 

української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, І ,И ,  О, Ч, Ь. 

Слово "ДОДАТОК" розміщують вгорі, посередині сторінки. 

Нижче з першої великої літери та симетрично відносно тексту 
сторінки вказують його назву. 
Оформлену     відповідно     до     сформульованих     вимог     та  

повністю укомплектовану курсову роботу потрібно зброшурувати. 

 

4 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ 

СТУДЕНТАМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Оцінювання курсової роботи здійснюється за 100-бальною 

шкалою оцінки. 

Розподіл балів, які отримують студенти по курсовій роботі 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

роботи 
Сума 

до 70 - до 30 100 

Розподіл балів, які отримують студенти за пояснювальну 

записку курсової роботи: 
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Якість оформлення 

1) вступ до 2 балів; 
2) теоретичний розділ – до 6 балів; 
3) аналітичний розділ – до 6 балів; 
4) проектний розділ – до 12 балів; 
5) висновки – до 2 балів; 
6) список використаних джерел – до 1 балу; 

7) додатки – до 1 балу.  

Разом за якість змісту курсової роботи – до 30 балів. 

8) Своєчасне надання роботи на перевірку – до 10 балів. 
9) Наявність і якість табличного матеріалу – до 10 балів. 
11) Наявність і якість графічного матеріалу – до 10 балів. 
12) Якість оформлення роботи – до 10 балів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності з курсового 

проектування 

Оці
нка  

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для курсової роботи 

90–100 А відмінно 

82–89 В 
добре 

74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е 

35–59 F

X 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни
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Додаток А 

Форма титульної сторінки курсової роботи 
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    ( прізвище та ініціали) 

 ____________________ 

(особистий підпис) 
Науковий керівник 

(науковий ступінь, посада)                  
____________________ 

                                                             (прізвище та ініціали)  

____________________ 

(особистий підпис) 
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Приклад змісту курсової роботи 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП…………………………………………………………………3 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ  

ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………...5 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ  

                   НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО  

СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ В КОМПЛЕКСАХ ПЕНСІЙНОГО  

СТРАХУВАННЯ…. . 

1.1. Правове поле розвитку національної та 
міжнародних систем особистого   страхування 
життя  в Україні..…….….………… 

1.2. Світовий досвід побудови систем пенсійного 

страхування…...………………………… 

1.3.Сучасна система пенсійного страхування в 
Україні…………... 

1.4. Нормативно-правове місце страхування життя в 
системах  

       накопичувального пенсійного забезпечення 
України…………………………………… 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ  ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНІХ        

ІНОЗЕМНИХ     СТРАХОВИХ  КОМПАНІЙ НА 

РИНКУ СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ В 

УКРАЇНІ…………………………………… 

2.1. Аналіз діяльності американської дочірньої СК 

страхування життя ЗАТ   "Американська 
Компанія Страхування Життя АІГ Життя 
"…………………………………………… 

2.2. Аналіз діяльності австрійської дочірньої СК 

страхування життя ЗАТ         "Страхове 
Акціонерне Товариство "Граве Україна" 

………………………………………..……… 

2.3. Аналіз діяльності польської дочірньої СК 

страхування життя ВАТ    "Страхова компанія 
"ПЗУ Україна страхування життя"  

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ВИКОРИСТАННЯ 

СИСТЕМ МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

СИСТЕМАХ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО  

ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ……. 

3.1.  Досвід застосування недержавного пенсійного 

страхування життя в світовій практиці 
побудови пенсійних систем розвинутих 

країн……………………………………………... 

3.2.  Взаємодія систем недержавного пенсійного 

забезпечення та систем     страхування життя в 
Україні……………………… 

3.3. Оцінка доступності міжнародних систем 

страхування життя для  використання їх в 
пенсійному забезпеченні громадян 

України……………………………………… 

ВИСНОВКИ…………………………………………………… 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ ……………………… 

ДОДАТКИ……………………………………………………… 
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Додаток В 

БЛАНК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Кафедра міжнародної економіки 

Дисципліна «Міжнародна економіка» 

Напрям підготовки  6.030503 «Міжнародна економіка» 

 Курс _й Група___ Семестр _-й 

Завдання 

на курсову роботу студента 
__________________________________________________________ 

(прізвище,  ім’я, по батькові) 
1. Тема роботи:  

__________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи  15 травня 20__року 

3. Вихідні дані до роботи: нормативні акти міжнародних 

організацій, Закони України, нормативно-інструктивні документи, 

результати досліджень у4країнських та зарубіжних науковців,, 

дані українського порталу сайтів акціонерних товариств, 

матеріали періодичних видань, спеціальна література за темою 

дослідження 

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань): Вступ. Розділ 1 

………….. . Розділ 2………………. . Розділ 3………………….. . 

Висновки. Список використаних джерел. Додатки. 

5. Дата видачі завдання 06 лютого 20__р. 

Календарний план  

№ 

з/п 

Назва етапів курсової роботи Термін 

виконання етапів 
роботи 

Примітка 

1 Вступ, розділ 1, титульна сторінка 
і завдання на курсову роботу 

01 квітня 20__  

2 Розділ 2 30 квітня 20__  

3 Розділ 3, висновки, список 

використаних джерел, додатки  

15 травня 20__  
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Студент ________________      __________________________ 

 

 

Керівник _______________      __________________________ 

 

 «___»______ _____ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


