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1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.  ПОРЯДОК ВИБОРУ СТУДЕНТОМ 

ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА 

КУРСОВИХ РОБІТ.  

Курсова  робота  з дисципліни   "Міжнародні стратегії економічного 
розвитку"   є органічною складовою   частиною   підготовки   студентів   
зі спеціальності  056 "Міжнародні економічні відносини". Відповідно до 
навчального плану студенти спеціальності 056 "Міжнародні економічні 
відносини".  виконують курсову роботу на першому курсі магістратури. 

Як форма самостійної роботи, вона спрямована на опанування 
теоретичних засад формування стратегій економічного розвитку в умовах 
глобалізації світогосподарських процесів, основних макроекономічних 
регуляторів національного розвитку, проблем досягнення оптимальної 
відкритості економіки у державах, що здійснюють ринкові трансформації.  

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 міжнародних стратегій 
економічного розвитку. Курсова робота дозволить також підготувати 
студентів до написання дипломної роботи. 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 
міжнародних стратегій, проведення наукового дослідження з 
використанням сучасних технічних та інших засобів. 

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   

детально опрацювати літературні джерела, скласти бібліографічний 
список; 

- опанувати теоретичні засади обраної теми курсової роботи, 
виконати теоретико-методологічне обгрунтування проблеми, яка 
досліджується; 
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- 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 стратегій 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.   

 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 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. Економічні стратегії та моделі: спільне та особливе. 
2. Цілі економічного розвитку як складова економічної стратегії. 
3. Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвитку: 

діалектика переростання кількісних змін у новий якісний стан. 
4. Глобалізація і кластеризація економіки: чи сумісні ці процеси? 
5. Стратегія на розвиток факторів забезпечення рівноваги 

національної економіки 
6. Антициклічні стратегії економічного розвитку. 
7. Сучасна антикризова стратегія світового співтовариства. 
8. Моделювання зовнішньої рівноваги національної економіки. 
9. Економічна стратегія зовнішнього вирівнювання. 
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10. Стратегія домінування країн «золотог о мільярда» та способи її 
реалізації. 

11. Багатоукладність економіки транзитивного типу та розширене 
відтворення ринкового укладу. 

12. Сучасна модернізація економіки Росії: передумови та очікувані 
результати. 

13. Формування та реалізація стратегії випереджального розвитку в 
Україні. 

14. Стратегія «чотирьох модернізацій» у Китаї та її наслідки. 
15. Стратегічні пріоритети розвитку Індії. 
16. Стратегія економічного розвитку Бразилії. 
17. Координація діяльності компаній та країн у сфері міжнародної 

торгівлі. 
18. Особливості стратегій діяльності міжнародних фінансових 

організацій в умовах кризи та посткризовий період. 
19. Фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції наприкінці 

XX – початку XXI століття. 
20. Зона вільної торгівлі України та ЄС: проблеми створення та 

функціонування. 
21. Стратегія співробітництва України з Митним союзом Росії, 

Білорусі та Казахстану. 
22. Сучасна антикризова стратегія Європейського валютного союзу. 
23. Особливості стратегій розвитку країн Північної Америки. 
24. Стратегічні пріоритети країн АТР. 
25. Стратегія розвитку АТЕС. 
26. Стратегія розвитку православної цивілізації в сучасних умовах. 
27. Стратегічні пріоритети розвитку західної цивілізації у XXI 

столітті. 

 

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО 
ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

Різноплановість  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; 
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- 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 тексту комп’ютерного набору із урахуванням 
табличного та 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 за темою курсової роботи         

38-47 

Розділ 3. Самостійні висновки, зроблені у результаті  
дослідження,  розробка та обґрунтування шляхів 
удосконалення стратегій 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;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

- назву навчального закладу; 
- назву підрозділу; 
- повну назву курсової роботи; 
- дані про виконавця; 
- 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 подано у додатку В.  

У вступі до курсової роботи послідовно вказують на місце теми у 
дослідженні сучасних проблем міжнародних стратегій економічного 
розвитку, 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 подають 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, показати приклади моделей, які лягли в основу аналізу, 
охарактеризувати внесок вітчизняних та іноземних учених-економістів у 
встановленні міжнародних стратегій економічного розвитку, керування 
процесами міжнародної взаємодії та зовнішньоекономічних відносин. Для 
цього доцільно використовувати навчальні посібники та підручники шз 
дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку». 

Залежно від теми роботи доцільно, крім економічних, розглянути 
правові аспекти даної тематики:  положення міжнародного права, 
законодавчо-нормативну базу керування ними в Україні, у межах 
міжнародних організацій, та визначити їх відповідність проблемам 
розвитку тієї сфери  міжнародних стратегій економічного розвитку, якої 
торкається тема курсової роботи. Для аналізу можуть використовуватись 
матеріали періодичних видань, інформація міжнародних економічних 
організацій, органів державної влади, розміщена у мережі Інтернет. 
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У  другому  розділі  курсової роботи  проводять детальний  аналіз 
зібраних фактів, статистичних даних, інформаційно-довідкових матеріалів 
за темою 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 стратегії розвитку України зі світовими 
стратегіями, дослідити їх вплив на національну економіку. 

Третій розділ носить рекомендаційний характер. У ньому 
розкривають власний внесок у дослідження обраної проблеми. 
Пропонують та обґрунтовують можливі    шляхи   та   заходи   визначених   
у   попередніх   розділах  проблем, розробляють пропозиції щодо 
вдосконалення міжнародних стратегій. Студент може запропонувати 
власну класифікацію, методику розрахунку деяких  показників, уточнення  
понять,  виділити     етапи  розвитку будь-якого процесу та визначити їх 
зміст і т. ін. 

Висновки - заключна частина роботи, де у стислій, тезисній форм 
роблять власні висновки, показують 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): 
Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / М.В. 
Жук, Т.В. Бауліна. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 348 с. 

2. Збірника наукових праць, наукового журналу: Сазонець О.М. 
Емпіричне дослідження  основних проблем сучасної економіки / О. М. Сазонець 
// Економіка і регіон. – 2007. − № 2(13). – C. 58-61. 

3. Нормативних документів: Земельний кодекс України: Закон 
Українивід 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: 
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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 із 
великим обсягом, недоцільно було б включати безпосередньо по тексту 
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.  

 
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 за розміром 14-м кеглем. Інтервал між рядками – 1,5. 
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 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 
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складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, між 
якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу крапку не ставлять, 
наприклад 1.2, 2.2.3, 3.1. . 

Статистичний матеріал зручно подавати 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"  пишуть справа, вказують номер, на   
наступному рядку – посередині жирними буквами заголовок таблиці 
(приклад див. таблиця 2.1). Підпис ілюстрацій роблять 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. Поділяючи 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 у 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 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.  
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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. 

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 за виконання та захист 

курсової роботи 

Пояснювальна 

записка 

Ілюстративна 

частина 
Захист роботи Сума 

до 70 - до 30 100 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за пояснювальну записку 

курсової роботи: 

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; 
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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 

Оцінка за національною шкалою 

для курсової роботи 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Базова література 

1. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / 
М.В. Жук, Т.В. Бауліна. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. - 348 с. 

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посібник/ Мін-во 
освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т; ред. Ю. Г. Козак. 
- К.: ЦНЛ, 2005. - 353 с. 

3. Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / 
Под ред. Ю.В. Макогона. — К.: Знання, 2007. — 461 с. 

4. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред. А.О. 
Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. 

5. Чернега О.Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. 
посібник; 2-е вид., оновл. і доп. / Чернега О.Б., Семенов А.А., 
Білозубенко В.С. – Львів: Магнолія, 2012. – 346 с. 

Додаткова література 

6. Антонюк Л.Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: теорія та 
механізм реалізації: монографія/ Л.Л. Антонюк; Мін-во освіти і науки 
України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2004. - 275 с. 
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7. Герасимчук В.Г. Міжнародна економіка: навчальний посібник/ В. Г. 
Герасимчук, С. В. Войтко. - К.: Знання, 2009. - 302 с. 

8. Глобалізація і безпека розвитку: монографія/ Ін-т світової економіки і 
міжнар. відносин НАН України; ред. О. Г. Білоус. - К.: КНЕУ, 2001. - 
733 с. 

9. Гоголева Т.Н. Международная экономика: учебное пособие/ Т. Н. 
Гоголева, В. Г. Ключищева, Ю. И. Хаустов. - М.: КНОРУС, 2005. – 304 
с. 

10. Дахно І.І. Світоваекономіка: навчальний посібник/ І. І. Дахно. - К.: 
ЦНЛ, 2006. - 264 с. 

11. ДэниелсДж.Д. Международный бизнес: внешняя среда и деловые 
операции: пер. с англ/ Дж. Д. Дэниелс, Л. Х. Радеба. - 6-е изд. - М.: 
Дело, 1998. - 784 с. 

12. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український 
виміри: монографія/ Є. В. Савельєв ; ред. С. І. Юрій. - К.: Знання, 2007. 
- 595 с. 

13. Жовква І.І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика/ І.І. 
Жовква. - К.: Євроатлантикінформ, 2006. - 156 с. 

14. Киреев А.П. Международная экономика: В 2 ч. Ч.2: Международная 
макроэкономика: открытая экономика и макроэкономическое 
программирование: учеб.пособ./ А.П. Киреев. - М.: Междун. 
отношения, 2000. – 488 с. 

15. Липов В.В. Міжнароднаекономіка : світова економіка та міжнародні 
економічні відносини.: навч.-практ. посіб. Модуль І.: Світова система 
господарювання/ В. В. Липов; Мін-во освіти і науки України. - К.: 
Професіонал, 2008. - 368 с. 

16. Лук'яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми 
сучасності: навч. посіб./ Д.Г. Лук'яненко; Мін-во освіти і науки 
України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 204 с. 

17. Осика, С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи: 
монографія/ С. Г. Осика; Укр. Академія зовнішньої торгівлі, Благодійна 
організація "Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і 
практики". - К.: [Б. В.], 2003. - 448 с. 

18. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы 
противодействия/ А. И. Рымарук [и др.]. - К.: Юстиниан, 2003. - 544 с. 

19. Павловський М.А. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ 
(економіка, політологія, соціологія): монографія/ М.А. Павловський. - 
К.: Техніка, 2001. – 312 с. 

20. Попов В. Стратегии экономического развития [Текст] / Нац. исслед. ун-
т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2011. — 336 с. 
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21. Портер М.Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і 
дiяльностi конкурентiв: пер. з англ./ М.Е. Портер. - К.: Основи, 1998. - 
390 с. 

22. Сазонець І.Л. Економічна політика ТНК: навч. посіб./ І.Л. Сазонець, 
Ю.М. Варич; Мін-во освіти і науки України, Дніпропетров. нац.. ун-т 
ім. Олеся Гончара. - Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 312 с. 

23. Справочник экономиста-международника. - К.: Политиздат Украины, 
1990. - 399 с. 

24. Стратегії розвитку України: теорія і практика: монографія/ 
Адміністрація Президента України, Нац. ін-т стратегічних досліджень; 
ред. О.С. Власюк. - К.: НІСД, 2002. – 864 с. 

25. Українана шляху до Європи: пер. з англ. А.Гур'янової/ ред. Л. 
Хоффманн. - К.: Фенікс, 2001. - 343 с. 

26. Стратегічний вибір щодо прискорення та підтримки зростання: 
меморандум з економічного розвиткку: 31 серпня 2010 року: документ 
Світового банку: звіт №55895-UA/ Управління зменшенням бідності, 
Регіни Європи та Центральної Азії. - Вашингтон: Світовий банк, 2010. - 
120 с 

27. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: у 3 
т. Т. 3: Конкурентоспроможність української економіки/ Ін-т економіки 
та прогнозування НАНУ, Український форум; ред.: В.М. Гейц, В.П. 
Семиноженко, Б.Є. Кваснюк. - К.: Фенікс, 2007. - 564 с. 

28. Jovanovic M. The Economics of European Integration: Limits and 
Prospects / Miroslav N. Jovanovic. - United Nations, Economic Commission 
for Europe, Geneva, Switzerland, 2005. – 907 p. 

29. Green, S. China’s stockmarket: a guide to its progress, players and prospects 
/ Stephen Green. – London: The Economist Newspaper Ltd 2003. – 288 p. 

30. Sabillon C. World Economic Historical Statistics / Carlos Sabillon. - New 
York: by Algora Publishing, 2005. – 222 p. 

Porter, M. On Competition / Michael E. Porter. – Harvard: A Harvard Business 
Review Book, 1999. – 446 p.  

Інформаційні ресурси 

 
1. Міністерство закордонних справ України [Eлектронний ресурс] - 

[Pежим доступу] :http://mfa.gov.ua/ua 
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієїс торони, та 

Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони 
[Eлектронний ресурс] - [Pежим доступу] : 
//http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document?id=5621
9 

3. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [Электронный 
ресурс] - [Pежим доступа] :http://www.evrazes.com/customunion/about 
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4. Исполнительный комитет СНГ [Электронный ресурс] - [Pежим 
доступа] :http://www.cis.minsk.by/ 

5. Организация Объединенных Наций (ООН) [Электронный ресурс] - 
[Pежим доступа] :http://www.un.org/ru/ 

6. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) [Electronic recourse] - 
[Access point] : http://www.apec.org/ 

7.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) [Electronic recourse] - 
[Access point] : http://www.asean.org/ 

8.  Bank for International Settlements (BIS) [Electronic recourse] - [Access 
point] : http://www.bis.org/ 

9.  Economic Co-operation and Development (OECD) [Electronic recourse] - 
[Access point] : http://www.oecd.org/ 

10.  European Central Bank (ECB) [Electronic recourse] - [Access point] : 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

11.  Financial Stability Board [Electronic recourse] - [Access point] : 
http://www.financialstabilityboard.org 

12. Food and Agriculture Organization (FAO) [Electronic recourse] - [Access 
point] : http://www.fao.org/home/en/ 

13. International Atomic Energy Agency (IAEA) [Electronic recourse] - 
[Access point] : http://www.iaea.org/ 

14.  International Finance Corporation  (IFC)[Electronic recourse] - [Access 
point] : 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corpo
rate_site/home 

15.  International Fund for Agricultural Development (IFAD) [Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.ifad.org/ 

16.  International Labour Organization (ILO) [Electronic recourse] - [Access 
point] : http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

17. International Monetary Fund  - IMF Data Mapper [Eлектроннийресурс] - 
[Pежимдоступу] : http://www.imf.org/external/datamapper/index.php 

18. Mercosur [Electronic recourse] - [Access point] : http://www.mercosur.int/ 
19.  North American Free Trade Agreement (NAFTA) [Electronic recourse] - 

[Access point] : http://www.naftanow.org/ 
20. Organization of Black Sea Economic Cooperation (BSEC) [Electronic 

recourse] - [Access point] : http://www.bsec-
organization.org/Pages/homepage.aspx 

21.  Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)[Electronic 
recourse] - [Access point] : http://www.opec.org/opec_web/en/ 

22.  The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
[Electronic recourse] - [Access point] : 
http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 
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23. United Nations [Electronic recourse] - [Access point] : 
http://www.un.org/en/ 

24.  United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 
[Electronic recourse] - [Access point] : http://www.unido.org/ 

25. World Bank Group - Data & Research [Electronic recourse] - [Access 
point]:http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,men
uPK:476823~pagePK:64165236~piPK:64165141~theSitePK:469372,00.ht
ml 

26.  World Customs Organization (WCO) [Electronic recourse] - [Access 
point] : http://www.wcoomd.org/en.aspx 

World Trade Organization [Electronic recourse] - [Access point] 
:http://www.wto.org/ 
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Додаток Б 

Приклад змісту курсової роботи 
ЗМІСТ 

 
ВСТУП……………………………………………………………………… 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………….. 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ  
СИСТЕМИ МІЖНАРОДНОГО  СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ В 
КОМПЛЕКСАХ ПЕНСІЙНОГО  СТРАХУВАННЯ…………………….. 

1.1. Правове поле розвитку національної та міжнародних систем 
особистого страхування життя  в Україні..…….….…………… 
1.2. Стратегія побудови систем пенсійного страхування у 
світі…...………………………………………………………..…... 
1.3. Сучасна система пенсійного страхування в Україні………. 
1.4. Нормативно-правове місце страхування життя в системах  
накопичувального пенсійного забезпечення України ………… 

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЇДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНІХ 
ІНОЗЕМНИХСТРАХОВИХКОМПАНІЙ НА РИНКУ 
СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ В  УКРАЇНІ  …………………….. 

2.1. Стратегія діяльності американської дочірньої СК 
страхування життя ЗАТ"Американська Компанія Страхування 
Життя АІГ Життя "………………………….. 
2.2. Стратегія діяльності австрійської дочірньої СК страхування 
життя ЗАТ "Страхове Акціонерне Товариство "Граве Україна" . 
2.3. Стратегія діяльності польської дочірньої СК страхування 
життя ВАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна страхування 
життя"…………………………………………………………  

РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ  
                   МІЖНАРОДНОГО СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В СИСТЕМАХ  
                    НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ …. 

3.1.  Стратегія застосування недержавного пенсійного 
страхування життя у світовій практиці побудови пенсійних 
систем розвинутих країн ………………………………………….. 
3.2.  Взаємодія систем недержавного пенсійного забезпечення та 
систем    страхування життя в Україні……………………… 

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 «Міжнародні стратегії економічного розвитку» 
Спеціальність 056 "Міжнародні економічні відносини". 
 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 грудня 20__року 
3. Вихідні дані до роботи: нормативні акти міжнародних організацій, 

Закони України, нормативно-інструктивні документи, результати 

досліджень українських 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 листопада 20__  

2 Розділ 2 30 листопада 20__  
3 Розділ 3, висновки, список 

використаних джерел, додатки  
15 грудня 20__  

 
Студент ________________      __________________________ 
 
 
Керівник _______________      __________________________ 
 
 «___»______ _____ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


