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Вступ 

 

Міжнародна економічна діяльність є досить специфічним 

предметом дослідження й вивчення, що обумовлюється 

своєрідним синтезом макро- та мікроекономічних, комерційних 

і регулятивних її аспектів в умовах України. Така 

багатоаспектність обумовлена ієрархічністю структури світової 

економіки, яка передбачає різні рівні взаємодії суб'єктів 

міжнародних економічних відносин залежно від масштабності, 

компетенції та ступеня інтернаціоналізації їхньої господарської 

діяльності. В контексті реалізації національних інтересів 

міжнародна економічна діяльність є засобом досягнення певних 

підприємницьких та загальнодержавних цілей у процесі 

взаємодії з закордонними партнерами. У глобальному масштабі 

міжнародна економічна діяльність України є невід'ємним 

елементом системи світової економіки. 

Вивчення теоретичних основ та особливостей 

міжнародної економічної діяльності України сприяє 

формуванню у студентів комплексу вмінь та навичок у сфері 

міжнародного економічного співробітництва та його 

регулятивного забезпечення. 

Навчальна дисципліна «Міжнародна економічна 

діяльність України»  є нормативною навчальною дисципліною 

та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні 

економічні відносини» денної форми навчання. 

Метою вивчення дисципліни «Міжнародна економічна 

діяльність України» є формування знань про об'єктивні 

закономірності, реальні процеси та специфічні особливості 

міжнародної економічної діяльності України, а також практичні 

навички щодо здійснення комерційних, інвестиційних та 

фінансових операцій у міжнародній сфері. 

Завдання полягає в оволодінні навичками аналізу, 

оцінювання та обґрунтування основних форм міжнародного 

торговельного та інвестиційного співробітництва в Україні. 

Предметом цієї навчальної дисципліни є відносини, що 

складаються у процесі міжнародної економічної діяльності 

суб'єктів міжнародних економічних відносин України. 

Робочою програмою навчальної дисципліни «Міжнародна 
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економічна діяльність України»  передбачається написання 

студентами курсової роботи. 

Метою курсової роботи з навчальної дисципліни 

«Міжнародна економічна діяльність України» є поглиблення 

знань, здобутих у процесі теоретичних і практичних занять, 

набуття вмінь та навичок аналізу й оцінювання сучасного 

розвитку міжнародної економічної діяльності України. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен: 

знати: 

 категоріальний апарат міжнародної економічної 

діяльності; 

 сутність, механізми та форми співробітництва між 

країнами в торговельній, науково-технічній, інвестиційній, 

валютно-фінансовій і кредитній сферах; 

 принципи й інструменти міжнародного та державного 

регулювання 

 руху факторів виробництва і міжнародної торгівлі 

товарів та послуг; 

 особливості взаємодії України з міжнародними 

економічними організаціями; 

 характерні риси сучасного розвитку світової економіки; 

 сутність, основні форми економічної глобалізації, її 

наслідки для окремих країн і регіонів; 

 особливості міжнародного економічного 

співробітництва для вирішення глобальних проблем світової 

економіки; 

вміти: 

 визначати рівень значущості змін у світовій економіці та 

прогнозувати їхні наслідки для її подальшого розвитку; 

 аналізувати структуру платіжного балансу України; 

 визначати ступінь відкритості економіки України на 

основі статистичних даних її соціально-економічного розвитку; 

 аналізувати товарну та галузеву структури зовнішньої 

торгівлі України з метою визначення галузевих і геополітичних 

пріоритетів її розвитку; 

 оцінювати інвестиційний клімат в Україні; 

 обґрунтовувати доцільність створення в Україні 

організаційних форм 
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 транснаціоналізації господарської діяльності; 

 оцінювати та обґрунтовувати вибір методів та 

інструментів макроекономічної політики України. 

 

Тематика курсової роботи 

 

Для успішного виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» 

студент має чітко дотримуватися таких рекомендацій. 

Курсова робота виконується у такій послідовності: 

 вибір теми курсової роботи; 

 вивчення літератури за темою; 

 складання плану роботи; 

 написання та оформлення роботи; 

 подання курсової роботи керівнику для рецензування; 

 захист курсової роботи. 

Виконання курсової роботи розпочинають з вибору 

студентом теми відповідно до переліку тем, затвердженого 

кафедрою міжнародних економічних відносин і погодження її з 

керівником курсової роботи. 

На вибір студента пропонується вибрати одну країну-

партнера України та розкрити всі завдання курсової роботи. Для 

орієнтування в додатку З наведені актуальні торгівельні 

партнери України станом на початок 2020р. Тема курсової 

роботи може бути: Зовнішньоекономічні відносини України з 

будь-якою країною за вибором. Тематика курсових робіт є 

типовою. Студент може обрати тему, яка не зазначена в цій 

тематиці, але обов'язково погодити її з керівником курсової 

роботи. 

Складання змісту (плану) роботи, опрацювання відібраних 

матеріалів і написання роботи є одним з найважливіших етапів у 

здійсненні курсового дослідження. Зміст (план) курсової роботи 

складається студентом самостійно й потім погоджується з 

науковим керівником. Протягом підготовки курсової роботи 

зміст може конкретизуватися відповідно до відібраних фактів. 

Опрацювання відібраних матеріалів допоможе критично 

оцінити рівень вивченості обраної проблематики, визначити 

пріоритетний напрям у власному дослідженні й прогнозувати 

подальший її розвиток.  
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Виконання курсової роботи необхідно розпочинати з 

вивчення робіт вітчизняних та зарубіжних авторів із проблем 

розвитку світової економіки і міжнародної економічної 

діяльності України. Результати вивчення літературних джерел 

доцільно подавати у формі аналізу та узагальнення дискусійних 

питань із досліджуваної проблеми. 

  

Структура і зміст курсової роботи 

 

Структура курсової роботи така: 

 титульний аркуш; 

 зміст; 

 вступ; 

 теоретична частина; 

 аналітична частина; 

 дослідницька частина; 

 висновки; 

 перелік використаних джерел; 

 додатки. 

Титульний аркуш курсової роботи має містити дані про: 

університет; кафедру; навчальну дисципліну; тему курсової 

роботи; прізвище й ініціали студента, курс, номер академічної 

групи; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали 

керівника курсової роботи; дату подання на перевірку (день, 

місяць, рік); вчений ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали 

членів комісії з захисту курсової роботи; оцінку за захист 

курсової роботи; дату захисту курсової роботи. Форму 

титульного аркуша наведено в додатку А. 

Зміст є основою курсової роботи і складається студентом 

самостійно, але обов'язково погоджується з керівником курсової 

роботи. Зміст має відтворювати назви розділів, параграфів тощо, 

які розкривають тему курсової роботи, із зазначенням номерів 

сторінок, на яких вони розміщені (Додаток Б). 

Вступ. У «Вступі» студент розкриває актуальність і стан 

розроблення наукової проблеми, підстави та вихідні дані для 

розроблення теми курсової роботи, дає обґрунтування 

необхідності проведення дослідження,визначає об’єкт, предмет, 

мету та завдання, методи дослідження. 

Актуальність теми курсової роботи розглядається в 
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контексті її доцільності для розвитку світової економіки, яку 

обґрунтовують завдяки критичному аналізові й порівнянню з 

уже відомими вирішеннями проблеми. Висвітлення 

актуальності не має бути багатослівним, кількома реченнями 

слід висловити головне – сутність проблеми або завдання. 

Також в актуальності теми необхідно висвітлити результати 

огляду останніх наукових і методичних публікацій з цієї 

проблеми, який має продемонструвати ступінь дослідження 

теми, що потребує подальшого вирішення. Огляд літератури має 

продемонструвати вміння студента працювати зі спеціальною 

літературою, систематизувати джерела, критично їх розглядати, 

виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими 

дослідниками, визначати головне в сучасному стані вивчення 

теми. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, яке породжує 

проблему та обрано для вивчення. 

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта й 

відповідає, головним чином, на питання: яким чином вивчається 

процес або явище. 

Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового 

процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В 

об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага 

виконавця, оскільки предмет дослідження визначає тему 

курсової роботи, яка визначається на титульному аркуші як її 

назва. 

Мета дослідження, а також зазначення конкретних 

завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети, 

є наступною логічною складовою частиною вступу. 

Завдання перераховують у вигляді перерахування: 

вивчити..., дослідити…, проаналізувати…, охарактеризувати…, 

встановити..., виявити..., визначити…та ін. Завдання мають 

відображати зміст розділів або підрозділів курсової роботи. 

Методи дослідження. Слід перерахувати методи, які 

використовувалися для досягнення поставленої в роботі мети. 

Методи поділяються на загальнонаукові й спеціальні. 

Загальнонауковими методами є аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, дедукції й індукції, системний аналіз тощо. До 

спеціальних методів відносяться: соціологічний метод – 
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анкетування, економіко-математичні методи тощо. 

Наукове й практичне значення отриманих результатів. У 

курсовій роботі подають відомості про наукове використання 

результатів досліджень або рекомендації щодо їхнього 

використання. Обсяг вступу має становити 1 – 2 сторінки. 

Основна частина складається з трьох розділів. 

У теоретичній частині необхідно розкрити теоретичні 

аспекти досліджуваної проблеми. До того ж особливе значення 

має аналіз наявних підходів щодо дослідження цієї проблеми 

українськими та закордонними вченими, ступінь і повнота її 

розкриття на сьогодні, а також аргументовані висновки автора. 

Обсяг теоретичної частини має становити 10-15 сторінок. 

Аналітична частина містить аналіз сучасного розвитку 

світової економіки, соціально-економічного розвитку України 

загалом, аналіз основних форм міжнародної економічної 

діяльності в галузевому та регіональному аспектах, оцінку 

ефективності регулятивного механізму міжнародних 

економічних відносин. Аналіз має відображати динамічні та 

структурні зміни в міжнародній економічній діяльності України. 

В процесі виконання цієї частини студент має визначити та 

обґрунтувати геоекономічні та геополітичні пріоритети України 

в сфері міжнародного співробітництва. Аналітична частина має 

містити статистичні дані за останні три-п’ять років. Це 

дозволить більш об’єктивно розкрити тему курсової роботи та 

зробити виважені, достовірні висновки. 

Зміст аналітичної частини має поєднувати текстову, 

графічну та табличну форми подання, а також форми у вигляді 

моделей, схем, діаграм тощо. Аналітична частина обов’язково 

має містити висновки, які є основою для розроблення 

дослідницької частини. Обсяг аналітичної частини має 

становити 15-20 сторінок. 

Дослідницька частина розробляється на основі 

проведеного в першій та другій частині роботи теоретико-

аналітичного дослідження. У цій частині необхідно визначити 

основні фактори впливу на розвиток міжнародної економічної 

діяльності України з використанням методів економіко-

математичного моделювання, розробити рекомендації або 

визначити напрями удосконалення наявної стратегії 

міжнародної економічної діяльності України або регулятивного 
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механізму міжнародних економічних відносин з урахуванням 

особливостей розвитку міжнародної економіки та наявних 

пріоритетів міжнародного економічного співробітництва країни. 

Обсяг дослідницької частини має становити 10-15 сторінок. 

Висновки містять результати виконання курсової роботи 

та пропозиції і рекомендації щодо їхнього практичного 

використання. Слід звернути особливу увагу на можливі 

наслідки запропонованих перетворень як для економіки 

України, так і для міжнародної економіки загалом. 

Список використаних джерел додається наприкінці 

курсової роботи та має містити не менше 25 джерел наукової й 

методичної літератури. Він має бути складений у певному 

порядку (законодавчі та нормативні акти, статистичні 

довідники, загальна та спеціальна література за алфавітом). 

Відомості про джерела, які вміщені до списку, необхідно давати 

згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим 

наведенням праць (Додаток Ж). 

Відповідно до обраної теми студент здійснює пошук, 

систематизацію і ретроспективний аналіз джерел науково-

методичної інформації, а саме: монографій, авторефератів 

дисертацій, підручників і посібників,публікацій у періодичних 

професійних виданнях, реферативних журналах, інформації з 

мережі Інтернет. 

Для підбору джерел інформації доцільно 

використовувати: наукові публікації, що індексуються в 

міжнародних науко метричних базах (Scopus, Web of Science 

(WOS), Copernicus та ін.); наукові публікації в електронних і 

друкованих фахових виданнях, таких як «Бізнес Інформ», 

«Економіка розвитку», «Управління розвитком», «Актуальні 

проблеми економіки» та ін.; статистичні довідники Державного 

комітету статистики України, Державної фіскальної служби 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, статистичні бази місцевих органів самоврядування, 

міжнародних статистичних баз UN, IMF, World Bank, WTO, 

OECD та ін.; електронні публікації. 

Додатки. У додатки вміщуються статистичні матеріали, 

розрахункові таблиці; узагальнювальні схеми чи діаграми. За 

наявності кількох додатків оформлюється окрема сторінка 

«Додатки», номер якої є останнім, що відноситься до обсягу 
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курсової роботи. 

У процесі виконання завдання необхідно дотримуватися 

нормативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, 

формул, розрахунків, схем, рисунків. Мовностилістичні 

особливості оформлення тексту та вимоги до цитування в 

курсовій роботі Текст у курсовій роботі має бути викладеним у 

науковому стилі. Науковий стиль характеризують такі 

складники: змістовна логічність, цілісність, об'єктивність, 

лаконічність, ясність, зрозумілість, завершеність, доказовість 

суджень. Науковий стиль також передбачає вживання в тексті 

наукової термінології. Текст викладається від третьої особи, 

наприклад: вважаємо, на думку автора та ін. 

Найважливішими засобами логічного зв'язку є спеціальні 

функціонально-синтаксичні конструкції, що вказують 

послідовність розвитку думки. Наприклад, для відображення 

причинно-наслідкових зв'язків слід використовувати такі 

вислови: тому; відповідно до чого; внаслідок того, що; у зв'язку 

з тим, що; крім цього та ін. 

Для переходу до іншої думки доцільно використовувати 

вислови: перш ніж вказати на; слід розглянути та ін. 

Висновки, переважно, починають так: таким чином; отже; 

проведене дослідження дозволило дійти таких висновків; 

раніше зазначене дозволяє констатувати, що…; дослідження 

засвідчило, що; узагальнюючи, слід визначити… та ін. 

Характерними для наукового стилю є речення з чіткими 

синтаксичними зв'язками, наприклад: відповідно до; згідно з; у 

результаті; зважаючи на…; порівняно з…та ін. 

Обов'язковою вимогою об'єктивності викладу матеріалу є 

джерело, на яке посилається студент. У цьому випадку слід 

вживати такі слова й словосполучення, як : на думку…; за 

такими даними та ін. 

Науковий стиль передбачає також широке використання 

пасивних конструкцій, наприклад: з'ясовано необхідні умови; 

розглянуто; проаналізовано, обґрунтовано та ін. 

Типовими елементами мовностилістичного оформлення 

курсової роботи є також такі конструкції: 

«Актуальність дослідження визначається...». 

«Аналіз праць із питань… [1; 3; 7], засвідчив, що…». 

«Мета дослідження полягає в…». 
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«Завдання дослідження зумовлені його метою і 

передбачають: 

охарактеризувати…; 

визначити…; 

виокремити…; 

дослідити…; 

з’ясувати…». 

«Поставлена мета передбачає вирішення таких 

завдань...". 

«У роботі застосовано такі методи...». 

«Практичне значення дослідження полягає... 

«Отримані результати дослідження полягають у тому, 

що…». 

«Дослідження... показало (продемонструвало, засвідчило), 

що…». 

«Результати дослідження засвідчили, що …». 

«На підставі аналізу досягнень…». 

«Результати порівняльного аналізу засвідчили, що…». 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на 

авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого 

друкованого твору слід наводити цитати. До того ж необхідно 

дотримуватися загальних вимог до цитування й посилання: 

1) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням 

на джерело. Текст цитати оформлюється лапками й наводиться в 

граматичній формі джерела цитування, зі збереженням 

особливостей авторського написання, а посилання на джерело 

цитування в тексті роботи оформлюється таким чином: [3, c. 

125], де 3 – номер джерела посилання, 125 – номер сторінки 

наведеної цитати. Номери сторінок, на які є посилання в 

курсовій роботі, наводяться й тоді, якщо використовують 

матеріали з джерел, які мають велику кількість сторінок; 

2) цитування має бути повним, без перекручень думок 

автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування 

допускається й позначається трьома крапками; 

3) посилання на джерела без цитування в тексті курсової 

роботи оформлюють згідно з їхнім переліком у квадратних 

дужках без зазначення сторінок, наприклад, коли є посилання на 

багато джерел – «...висвітлені в працях видатних вітчизняних 

учених... [1 – 7]", або [2; 12], на одне джерело – [4]; 
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4) посилання на ілюстрації, таблиці або формули, 

використані в дослідженні, вказують відповідно до їхнього 

порядкового номера. Наприклад: «рис. 1.1», «див. табл. 1.1» 

тощо. 

За наявності у студента власних публікацій, слід давати 

посилання на них в основному тексті. 

 

 Загальні вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Вимоги до структури й оформлення курсових робіт 

розроблено на базі ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері 

науки і техніки. Структура і правила оформлення»; ДСТУ 3582-

97. Державний стандарт України. Інформація та документація. 

Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила. – К.: Держстандарт України, 1998. – 

27с.; ДСТУ 3973-2000. Система розроблення та поставлення 

продукції на виробництво. Правила виконання науково-

дослідних робіт. Загальні положення. – К.: Держстандарт 

України, 2001. – 18с. 

Обсяг роботи має бути в межах 40-45 сторінок 

друкованого тексту, без врахування списку використаних 

джерел і додатків. 

Сторінки роботи повинні мати поля: ліве – не менше 25 

мм, верхнє та нижнє  – не менше  20 мм, праве – не менше 10 

мм. Шрифт повинен бути чітким, чорного кольору, з однаковою 

щільністю тексту (Додаток В). 

 Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі й 

дорівнювати 5 знакам (приблизно 1,25 см), вирівнювання 

основного тексту – по ширині. 

Під час комп’ютерного набору тексту слід 

використовувати гарнітуру шрифту Times New Roman, кг. 14. 

Міжрядковий інтервал – множник 1,5. Під час оформлення 

таблиць та рисунків допускається використання 12 розміру 

шрифту. Міжрядковий інтервал у таблиці має бути 1.0. 

Текст курсової роботи має бути надрукований з 

обов'язковим дотриманням таких відступів від краю аркуша: 

лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній та нижній – 20 мм. 

У процесі виконання робіт необхідно дотримувати 

рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по 
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всій роботі. У роботі мають бути чіткі лінії, літери, цифри та 

інші знаки. Усі лінії, літери, цифри і знаки мають бути однаково 

чорними по всій роботі. Друкарські помилки та графічні 

неточності допускається виправляти за допомогою коректора і 

нанесенням на тому ж місці виправленого тексту. 

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, 

мають бути чорного кольору, щільність вписаного тексту має 

бути максимально наближеною до щільності основного тексту. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами. 

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті. 

Нумерувати сторінки починають зі вступу, враховуючи 

попередні сторінки: титульний аркуш, зміст. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», 

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують 

великими літерами по центру. 

Кожну структурну частину курсової роботи треба 

починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин 

роботи варто розташовувати в центрі та писати великими 

літерами без крапки наприкінці. 

Текст основної частини роботи можна поділяти на розділи 

та підрозділи. Найменування розділів і підрозділів основної 

частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Відстань між заголовком розділу та підрозділу й 

заголовком і текстом повинна дорівнювати 1 комп'ютерному 

інтервалу.  

Номер підрозділу складається з номера розділу і 

порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В 

кінці номера підрозділу має бути крапка, наприклад: «2.3» 

(третій підрозділ другого розділу). 

Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Усі 

розділи роботи починаються з нової сторінки, новий підрозділ 

починається з тієї ж сторінки, на якій закінчився попередній, 

залишивши відступ у два рядки. 

Остання сторінка кожного розділу має бути заповнена 

текстом не менше ніж на 2/3 сторінки. В усьому тексті роботи 

використовуються однакові типи лапок: «текст». 
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Перерахування можуть наводитися в тексті за 

необхідності. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. 

Перед кожною позицією перерахування ставиться маркер, який 

має бути однаковим по всьому тексту, перерахування 

здійснюється з абзацу з маленької літери. 

Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в курсовій 

роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або 

на наступній сторінці.  

Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над 

таблицею симетрично до тексту. У правому верхньому куті над 

відповідним заголовком розміщують напис «Таблиця» із 

зазначенням її номера. Номер та лиці повинен складатися з 

номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад: 

«Таблиця 1.1» (перша таблиця першого розділу). 

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки 

– з маленьких. Приклад побудови таблиці наведено в додатку Д. 

Під час перенесення частини таблиці на іншу сторінку 

пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, 

наприклад «Продовження табл. 1.1», нумерація стовпчиків 

таблиці в цьому випадку і буде шапкою таблиці. 

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у 

додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 2.3 (третій рисунок другого розділу). Якщо в 

роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними 

правилами. Назву ілюстрації розташовують під ілюстрацією з 

абзацного відступу. Приклад побудови рисунка наведено в 

додатку Е. Ілюстрації та таблиці, які розміщені на окремих 

сторінках курсової роботи, вміщують до загальної нумерації 

сторінок. 

Відстань між попереднім та наступним текстом і 

таблицею/рисунком має дорівнювати 1 рядку. 

Формули у курсовій роботі обов'язково мають бути 

виконані у редакторі формул. Номер формули складається з 

номера розділу і порядкового номера формули в розділі. Номери 

формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної 

формули в круглих дужках, наприклад: (1.1) (перша формула 

першого розділу). Пояснення значень символів і числових 
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коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, в якій вони подані у формулі. 

Значення кожного символу й числового коефіцієнта треба 

подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі 

слова «де» без двокрапки. Наприклад:  

GDP = C + I + E,          (3.1) 

де GDP – валовий внутрішній продукт;  

C – кінцеве споживання;  

I – інвестиції (валове нагромадження основних фондів, 

приріст запасів матеріальних обігових коштів, чисте придбання 

цінностей);  

Е – чистий експорт. 

Після кожної наведеної формули вказується джерело, з 

якого вона взята, із зазначенням конкретної сторінки. 

 

Вище формули і нижче коментарів формули потрібно 

залишати один вільний рядок. Невеликі й нескладні формули, 

що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків 

тексту. 

Список використаних джерел рекомендується 

розміщувати в алфавітному порядку або в порядку згадування 

джерел у тексті за їхньою наскрізною нумерацією. Якщо список 

розміщують в алфавітному порядку, джерела іноземною мовою 

розміщують за алфавітом після їхнього переліку українською й 

російською мовами. 

Додатки оформлюють як продовження роботи та 

розміщують у порядку появи посилань на них у тексті. Кожен 

додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен 

мати заголовок, надрукований у правому куті рядка над 

заголовком малими літерами з першої великої. Додатки слід 

позначати послідовно великими літерами української абетки за 

винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», 

«Додаток Б» тощо.  

 

Рецензування та захист курсової роботи 

 

Курсова робота виконується самостійно, консультуючись 

із викладачем, протягом вивчення дисципліни відповідно до 



 

16 

 

графіка навчального процесу. 

Курсова робота має бути виконана і подана на кафедру 

згідно з терміном, зазначеним у навчальному плані. 

До перевірки на кафедру подається робота, яка виконана 

відповідно до запропонованих тем або ж на тему, яка 

попередньо погоджена з керівником; відповідає структурі 

курсової роботи з цієї дисципліни; містить статистичні дані 

щодо розвитку світової економіки та міжнародної економічної 

діяльності України. 

Виконання курсової роботи на якісному рівні є 

обов'язковою умовою отримання студентом позитивної 

підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни. 

Якість виконання курсової роботи визначається наявністю 

таких елементів наукового дослідження: 

 системного аналізу проблемної ситуації та об'єкта 

дослідження; 

 теоретичного узагальнення наявних підходів до 

вирішення проблемної ситуації та використання передової 

сучасної методології і науковометодичного інструментарію; 

 наявність елементів творчості. 

Системний аналіз об'єкта дослідження полягає в 

охопленні всього комплексу причинно-наслідкових зв'язків, що 

обумовлюють проблемну ситуацію, пов'язану з його поточним 

станом, та обґрунтуванні системних дій і рішень, спрямованих 

на виведення об'єкта дослідження на бажаний рівень його 

функціонування. 

Застосування сучасної методології полягає у використанні 

адекватних об'єкту дослідження методів і підходів, які 

забезпечують ґрунтовний аналіз стану міжнародної економічної 

діяльності України та дозволяють визначити напрями її 

подальшого розвитку. 

У процесі виконання курсової роботи студент, 

використовуючи знання теоретичного матеріалу та набуті 

теоретичні навички за фахом, має продемонструвати здатності 

до науково-дослідної роботи і вміння творчо мислити й 

вирішувати актуальні науково-прикладні завдання. 

Після перевірки курсової роботи керівником протягом 

тижня студент отримує роботу зі вказаними в ній зауваженнями, 

які наводяться на зворотному боці титульного аркуша, або ж з 
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допуском до захисту, який відображено на титульному аркуші. 

Зауваження керівника мають бути деталізовані та обґрунтовані. 

Після доопрацювання студент повторно подає курсову 

роботу керівнику для перевірки усунення вказаних зауважень. 

Після рецензування курсової роботи керівником студент 

допускається до захисту. 

 

Критерії оцінювання курсової роботи 

 

Оскільки написання курсової роботи є однією з форм 

самостійної роботи студента, то оцінка за її виконання 

складається з оцінки за її виконання та оцінки за захист. 

Оцінювання знань студента під час виконання та захисту 

курсової роботи проводиться комісією, склад якої визначено 

відповідним протоколом засідання кафедри міжнародних 

економічних відносин за накопичувальною 100-бальною 

системою за такими етапами навчальної діяльності (табл. 1) 

Розподіл балів за етапами курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України» 

Таблиця 1 

Елементи навчальної діяльності Бали 

Вибір та обґрунтування актуальності теми 

курсової роботи 

4 

 

Підбір та огляд літератури за темою курсової 

роботи 

11 

 

Аналіз теоретичних підходів щодо вирішення 

проблеми 

10 

 

Проведення аналізу та узагальнення його 

результатів 

10 

 

Графічне відображення отриманих результатів 

дослідження 

5 

 

Використання економіко-математичних методів у 

процесі виконання дослідницької частини роботи 

10 

 

Логічні та виважені висновки 10 

Оформлення курсової роботи 8 

Компонент своєчасності здачі роботи на перевірку 7 

Захист курсової роботи 25 

Підсумковий рейтинговий бал з курсової роботи 100 
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        Захист курсової роботи здійснюється публічно перед 

комісією у складі викладачів з цієї навчальної дисципліни, 

завідувача кафедри та провідних викладачів кафедри. 

Максимальна оцінка за захист курсової роботи з 

навчальної дисципліни «Міжнародна економічна діяльність 

України» складає 25 балів, до того ж застосовується гнучкий 

підхід щодо оцінювання знань студента під час захисту залежно 

від рівня його теоретичної підготовки, доповіді та якості 

надання відповідей на запитання за темою курсової роботи. 

Оцінка 24 – 25 балів ставиться студенту за системний 

аналіз проблеми й об'єкта дослідження; чітке володіння 

понятійним апаратом,  методами, методиками та інструментами 

діагностики міжнародної економічної діяльності України; 

логічну та вичерпну відповідь на запитання керівника і членів 

комісії в процесі захисту. 

Оцінка 21 – 23 бали ставиться студенту за системний 

аналіз проблеми й об'єкта дослідження; володіння понятійним 

апаратом, методами, методиками та інструментами діагностики 

міжнародної економічної діяльності України; неточності у 

відповіді студента в процесі захисту.  

Оцінка 18 – 20 балів ставиться за системний аналіз 

проблеми й об'єкта дослідження; володіння понятійним 

апаратом, методами, методиками та інструментами діагностики 

міжнародної економічної діяльності України; незначні 

випадкові похибки у відповіді студента в процесі захисту, які 

суттєво не впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінка 15 – 17 балів ставиться за аналіз проблеми й 

об'єкта дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами діагностики міжнародної 

економічної діяльності України; відсутність обґрунтованих 

висновків; незначні похибки у відповіді студента в процесі 

захисту, які суттєво не впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінка 12 – 14 балів ставиться за аналіз проблеми й 

об'єкта дослідження; володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами діагностики міжнародної 

економічної діяльності України; відсутність обґрунтованих 

висновків; не достатньо обґрунтовані відповіді студента в 

процесі захисту. 
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Оцінка 9 – 11 балів ставиться за частковий аналіз 

проблеми й об'єкта дослідження; не чітке володіння понятійним 

апаратом, методами, методиками та інструментами діагностики 

міжнародної економічної діяльності України; відсутність 

обґрунтованих висновків; похибки у відповіді студента в 

процесі захисту, які впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінка 6 – 8 балів ставиться за недостатнє вміння 

застосовувати теоретичні знання для написання курсової 

роботи; не чітке володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами діагностики міжнародної 

економічної діяльності України; відсутність обґрунтованих 

висновків; значні похибки у відповіді студента в процесі 

захисту, які суттєво впливають на її повноту та змістовність. 

Оцінка 3 – 5 балів ставиться за часткове вміння 

застосовувати теоретичні знання для написання курсової 

роботи; не чітке володіння понятійним апаратом, методами, 

методиками та інструментами діагностики міжнародної 

економічної діяльності України; відсутність обґрунтованих 

висновків. 

Оцінка 0 – 2 бали ставиться студенту за часткове 

опанування (до 50 %) програмного матеріалу та неправильне 

його використання для написання курсової роботи; не володіння 

понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами 

діагностики міжнародної економічної діяльності України; 

відсутність обґрунтованих висновків. 
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Додаток В 

Зразок оформлення сторінки тексту 

  

25-30 мм 

РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ТА ВИХОДУ ЇЇ ПРОДУКЦІЇ НА СВІТОВІ РИНКИ 

3.1. 3аходи щодо активізації процесів інноваційної 

реструктуризації  

Найголовнішим стратегічним завданням України є 

визначення власного місця в динамічно змінній глобальній 

структурі світу. Новітня історія переконливо довела, що 

повторення шляху, який уже пройшли розвинені індустріальні 

країни, так званий надолужений  розвиток, що передбачає 

масове виробництво промислових товарів при використанні 

дешевих власних ресурсів, неефективний.  

Можливості України у сфері неоекономіки можна і 

потрібно шукати в проблемному полі постіндустріальної 

економіки, а саме тих потенційних «точках зростання» де 

українська наука вже має такі випереджальні конкурентні 

переваги. Накопичені знання плюс «людський капітал», а 

також реформовані інститути влади [53, c.45-47]. 

Сама по собі ідея перспективності інноваційного розвитку 

вітчизняної економіки з усіма її очевидними позитивними 

ефектами є найактуальнішою проблемою сьогодення.   

 

20 мм 
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Додаток Д 

Зразок оформлення таблиці 

Таблиця 1.3 

Розподіл припливу прямих іноземних інвестицій по 

країнах та регіонах в 2010 – 2013 роках* 
№ 

з/п 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

млрд. 

дол. 

США 

% млрд. 

дол. 

США 

% млрд. 

дол. 

США 

% млрд. 

дол. 

США 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Світ у цілому 1306,0 100,0 1833,3 100,0 1697,4 100,0 1040,3 100,0 

2 Розвинуті 

країни 

857,0 65,6 1247,6 68,0 962,3 56,7 565,6 54,4 

3 ЄС 531,0 40,6 804,3 43,9 503,5 29,7 356,7 34,3 

4 США 175,4 13,4 232,8 12,7 316,1 18,6 135,9 13,1 

5 Японія - 6,5 -0,5 22,5 1,2 24,4 1,3 11,4 1,1 

6 Країни, що 

розвиваються 

380,0 29,1 499,7 27,2 620,7 36,6 405,5 39,0 

7 Африка 36,0 2,7 53,0 2,9 87,6 5,1 55,9 5,4 

8 Латинська 

Америка 

99,0 8,0 126,3 6,9 144,4 8,5 85,5 8,2 

9 Азія, 

Австралія та 

Океанія 

260,0 19,9 320,4 17,5 388,7 22,9 264,1 25,4 

10 Південно-

Східна 

Європа  

69,0 5,3 85,9 4,7 114,4 6,7 69,3 6,7 

*Складено та розраховано автором на основі [60,с.5]; [62,с. 15-

16].  
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Додаток Е 

Зразок оформлення ілюстрації 

 

Рис. 2.2 Аналіз експорту-імпорту товарів легкої промисловості 

України за 2012 рік* 

     *Складено автором на основі [36] 
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Додаток З 

Географiчна структура зовнiшньої торгiвлi товарами у січні 

2020 року 

  Експорт  Імпорт  Сальдо 

  

тис.дол. 
США 

                     

у % до          
січня 

2019 

тис.дол. 
США 

                     

у % до          
січня 

2019 

 тис.дол. 
США 

Усього                                                                                           4156709,5 102,3 4018558,9 98,6 138150,6 

у тому числі           

Австралiя 2277,6 84,3 1065,1 19,6 1212,5 

Австрiя 41615,0 86,0 32692,6 59,9 8922,4 

Азербайджан 30141,2 111,3 3005,3 9,5 27135,9 

Албанiя 1223,7 266,2 80,4 43,3 1143,3 

Алжир 65780,9 89,3 153,5 39,7 65627,3 

Аргентина 556,6 23,4 3730,4 132,1 -3173,8 

Бангладеш 32035,6 121,3 8818,3 135,6 23217,3 

Бахрейн 2082,9 164,0 64,7 530,0 2018,2 

Бельгiя 30394,2 85,4 39713,9 123,4 -9319,7 

Бенін 1129,2 382,4 0,1 - 1129,1 

Бiлорусь 104766,8 114,0 243748,8 112,1 -138982,0 

Болгарiя 52141,6 143,5 17084,8 77,1 35056,8 

Боснiя i Герцеговина 1413,7 88,1 393,9 51,7 1019,8 

Бразилiя 3672,8 55,1 15645,1 93,8 -11972,3 

Британські Вiргiнськi 

Острови  1023,6 75,5 - - 1023,6 

Буркіна-Фасо                                                                                         2040,2 945,3 0,3 - 2039,9 

В’єтнам 16950,8 107,4 29474,9 121,7 -12524,1 

Вiрменiя 8061,9 129,3 1003,0 147,4 7058,9 

Габон                                                                                                710,3 88,9 - - 710,3 

Гаїті  623,2 202,5 0,4 - 622,8 

Гамбія                                                                                              1335,6 24,7 - - 1335,6 

Гана 12071,8 177,4 15082,9 67,3 -3011,0 

Гаяна 50,1 37,4 6330,4 88,6 -6280,3 

Гватемала 33,8 3557,9 703,9 21,3 -670,1 

Гвінея 1498,9 189,7 14240,4 147,4 -12741,5 

Гонконг, Особливий 
адміністративний 

район Китаю 3655,5 88,8 11167,8 211,0 -7512,3 

Гренландія - - 803,5 89,9 -803,5 
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Грецiя 18050,7 73,7 13185,9 103,1 4864,8 

Грузiя 27431,2 121,4 12362,9 79,3 15068,3 

Данiя 19896,8 78,5 9642,0 45,5 10254,8 

Держава Палестина 2719,3 180,6 - - 2719,3 

Джибуті 1035,4 535,0 - - 1035,4 

Еквадор 9,4 22,2 10413,3 149,9 -10404,0 

Еритрея 537,6 - - - 537,6 

Естонiя 11997,2 133,1 7916,4 135,6 4080,7 

Ефiопiя 9799,6 152,4 242,6 144,7 9557,0 

Єгипет 220408,4 95,6 9451,0 85,9 210957,3 

Ємен 21692,0 249,8 0,1 0,8 21692,0 

Зімбабве 923,8 - 65,8 20,2 857,9 

Iзраїль 47554,4 53,0 12323,4 82,3 35231,1 

Iндiя 145834,0 83,6 76616,8 158,1 69217,2 

Iндонезiя 14635,5 18,0 32173,0 152,8 -17537,5 

Iрак 47113,3 94,9 40,4 122,8 47073,0 

Iран (Iсламська 

Республiка) 37917,7 13119,6 3126,7 91,5 34791,0 

Iрландiя 16541,9 78,1 16100,3 115,9 441,6 

Iсландiя 190,5 812,8 7719,9 87,3 -7529,4 

Iспанiя 187715,0 114,4 50136,7 108,2 137578,3 

Iталiя 141232,3 54,8 105122,8 77,4 36109,5 

Йорданiя 10374,9 110,1 596,3 80,4 9778,5 

Казахстан 25780,2 129,0 33969,4 87,8 -8189,2 

Камбоджа 62,0 186,1 2689,5 127,7 -2627,6 

Камерун  2544,3 50,2 78,5 1649,5 2465,7 

Канада 4267,7 62,7 17248,8 126,5 -12981,1 

Катар 8878,5 102,2 584,4 51,1 8294,1 

Кенія                                                                                                844,3 102,5 899,6 220,1 -55,3 

Киргизстан 3230,6 103,5 60,0 48,9 3170,6 

Китай 448356,2 278,7 650368,5 105,6 -202012,3 

Кiпр 1439,9 71,7 838,4 48,0 601,5 

Колумбія 952,4 978,6 2733,2 196,6 -1780,9 

Комори 247,7 360,8 16,0 - 231,7 

Конго                                                                                           727,9 234,6 - - 727,9 

Коста-Рика 10731,3 152,5 4912,5 87,9 5818,9 

Кот-Д’Івуар 5376,6 679,5 6065,5 116,4 -688,9 

Куба                                                                                                 639,7 286,7 55,6 71,3 584,0 

Кувейт                                                                                          1733,2 140,5 149,6 170,3 1583,6 
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Лаоська Народно-

Демократична 

Республіка 118,6 627,5 52,0 113,2 66,6 

Латвiя 17841,5 92,8 6261,2 56,6 11580,3 

Литва 31961,1 82,3 82417,6 74,8 -50456,5 

Ліберія                                                                                              752,1 235,2 - - 752,1 

Лiван 26885,0 83,8 297,1 162,2 26587,9 

Лівія 21529,0 74,9 - - 21529,0 

Люксембург 2010,8 308,1 1254,3 19,3 756,5 

Маврикій                                                                                           447,6 722,4 47,8 172,8 399,8 

Мавританія                                                                                           782,6 223,3 343,6 506,3 439,0 

Малавi - - 3361,8 51,2 -3361,8 

Малайзiя 9987,2 42,3 16687,6 94,0 -6700,4 

Малі                                                                                                2131,6 1362,3 237,3 700,8 1894,3 

Марокко                                                                                             18075,6 43,6 4370,1 151,3 13705,6 

Маршаллові Острови                                                                                   12912,3 15118,6 - - 12912,3 

Мексика 3947,7 22,7 15344,8 140,2 -11397,2 

Мозамбік                                                                                             1067,7 12796,1 424,8 67,0 642,8 

Монголiя 1117,6 65,9 0,2 0,4 1117,4 

М’янма 2633,5 123,9 1686,1 220,8 947,4 

Непал 1998,0 289,6 - - 1998,0 

Нігерія 23540,7 827,8 145,5 46,5 23395,2 

Нiдерланди 198213,8 109,7 45613,1 98,3 152600,8 

Нікарагуа - - 909,4 1138,3 -909,4 

Нiмеччина 157949,3 88,8 395677,4 116,1 -237728,1 

Нова Зеландiя 1272,0 138,9 2659,3 252,7 -1387,2 

Нова Каледонія 24,9 67,3 15,3 - 9,6 

Норвегія 1665,7 88,2 28601,6 159,8 -26935,9 

Об’єднана Республiка 
Танзанія  17029,6 2315,9 535,7 56,6 16493,9 

Oб’єднанi Арабськi 

Емiрати 54308,2 126,0 7081,4 76,0 47226,7 

Оман 6931,8 157,1 126,4 11,7 6805,4 

Пакистан 14373,0 161,0 9285,1 148,1 5087,9 

Перу 662,8 58,7 1774,1 173,5 -1111,3 

Пiвденна Африка 1186,9 89,0 6823,8 101,4 -5636,9 

Північна Македонія       8244,8 85,8 887,1 71,8 7357,7 

Польща 269894,9 101,5 269928,2 101,7 -33,4 

Португалiя 19489,2 38,9 3592,4 63,8 15896,8 

Республiка Корея  111942,0 699,7 31209,0 93,6 80733,1 

Республіка Молдова  40084,3 106,4 6343,9 129,6 33740,3 
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Росiйська Федерацiя 187444,0 84,5 418307,1 68,9 -230863,0 

Румунiя 92184,4 124,0 49209,7 114,2 42974,8 

Саудiвська Аравiя 9491,2 11,5 9145,0 76,9 346,2 

Сенегал 14860,6 170,0 217,0 887,7 14643,6 

Сербія 9997,6 41,6 11084,3 143,2 -1086,7 

Сингапур 26448,3 191,1 3013,6 81,9 23434,7 

Словаччина 49979,7 70,6 41378,4 107,2 8601,3 

Словенiя 2909,4 131,6 8978,9 60,9 -6069,5 

Сомалі 981,3 180,7 - - 981,3 

Сполучене Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії 61212,8 117,7 52546,1 89,7 8666,8 

Судан                                                                                                2661,5 193,5 134,4 432,9 2527,1 

США                                                                                                  63864,1 59,7 274664,4 114,2 -210800,3 

Сьєрра-Леоне                                                                                           652,9 350,8 5,3 97,2 647,7 

Таджикистан   993,5 72,4 33,9 100,0 959,6 

Таїланд 5059,2 18,4 11903,4 91,2 -6844,2 

Тайвань, Провiнцiя 
Китаю 3120,2 51,8 19345,9 85,9 -16225,7 

Того 1040,9 61,5 1,3 - 1039,6 

Тунiс 40439,1 100,9 1355,9 91,7 39083,3 

Туреччина 283137,1 138,9 175981,3 133,0 107155,8 

Туркменистан 3908,5 137,5 407,8 92,0 3500,7 

Уганда 337,3 87,2 371,8 42,9 -34,6 

Угорщина 104557,7 80,6 97303,2 116,6 7254,5 

Узбекистан 14436,1 122,0 6021,7 72,3 8414,5 

Фарерські Острови - - 1116,4 114,3 -1116,4 

Фiлiппiни 2695,8 113,6 3386,3 94,1 -690,5 

Фiнляндiя 3765,4 86,7 17473,2 83,0 -13707,9 

Францiя 48168,1 135,8 116905,3 99,0 -68737,3 

Хорватiя 2316,0 166,1 2707,1 115,8 -391,1 

Чехія 58456,0 79,3 60364,7 91,6 -1908,7 

Чилi 500,3 101,4 3115,9 78,3 -2615,7 

Чорногорія 370,7 226,9 897,4 4037,4 -526,8 

Швейцарiя 11425,3 174,1 32449,4 61,6 -21024,1 

Швецiя 5281,2 74,2 20665,6 91,4 -15384,5 

Шри-Ланка 1641,7 184,1 2984,9 99,4 -1343,2 

Японiя 22973,3 133,6 89262,3 166,3 -66289,0 

 


