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ВСТУП 

 

Дисципліна «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» є 

теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що передбачає вивчення 
студентами національної економіки країни, завдань ефективного 

використання, науково-виробничих та людських ресурсів регіонів країни, 

територіальної та галузевої структури господарського комплексу. 

Метою викладання дисципліни є вивчення структури національної 
економіки та зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі та 

в умовах глобалізації світового господарства. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

 поглиблене розуміння теоретичних основ національної 

економіки; 

 ознайомлення із закономірностями та тенденціями економічного 

розвитку України;  

 розкриття особливостей розвитку господарського комплексу 

національної економіки та його структури; 

 визначення стратегічних напрямів інтеграції держави у світове 

господарство;  

 дослідження основних зовнішньоекономічних партнерів України; 

 оцінка місця та ролі України у світовій економіці;  

 аналіз зовнішньоекономічних  зв’язків України; 

 визначення перспектив розвитку з урахуванням порівняльних 

переваг нашої держави. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
набути такі компетентності:  

ЗК1.  Здатність навчатися та бути сучасно навченим. 
ЗК4.  Здатність до використання сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій, програмних пакетів загального і спеціального 

призначення. 

ЗК5.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 
пошуку, оброблення та оцінювання інформації, процесів та явищ з різних 

джерел з метою виявлення проблем, формулювання висновків 

(рекомендацій), вироблення рішень на основі логічних аргументів, 
забезпечення якості виконуваних робіт з урахуванням національних та 

міжнародних вимог, адаптації та дії в новій ситуації. 
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ЗК6.  Здатність проводити дослідження економічних явищ та 
процесів у міжнародній сфері з урахуванням причинно-наслідкових та 

просторово-часових зв’язків 

ЗК22.  Здатність продукувати нові ідеї в галузі міжнародного бізнесу 
ФК1.  Здатність виокремлювати закономірності, характерні ознаки та 

тенденції розвитку світового господарства, особливості реалізації 

економічної політики та світових інтеграційних/дезінтеграційних процесів. 

ФК4.  Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм МЕВ на 
мега-, макро-, мезо-  і  мікрорівнях. 

ФК5.  Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати зміни міжнародного середовища та 
вміти адаптуватися до них. 

ФК6.  Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, 

інструменти та принципи регулювання міжнародної торгівлі. 

ФК14.  Здатність застосувати методи, правила і принципи 
функціонування МЕВ для розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

України. 

ФК15.  Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, 
генерувати й ефективно використовувати їх в практичній діяльності.  

Міждисциплінарні зв’язки:    Дана дисципліна базується на 

знаннях таких дисциплін: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 
«Міжнародна торгівля», «Математика для економістів», «Міжнародні 

економічні відносини»,  та є базою для вивчення подальших дисциплін, а 

саме: «Економічний аналіз», «Кон’юктура світових товарних ринків», 

«Облік і аналіз ЗЕД»,  «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн» та 
інших. 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» для 
студентів галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 

«Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми: 

«Міжнародні економічні відносини» та освітньо-професійної програми: 
«Міжнародний бізнес».  
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РОЗДІЛ 1 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

 
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи розроблені 

відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Економіка та 

зовнішньоекономічні зв’язки України» для студентів галузі знань 29 
«Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини» освітньо-професійної програми: «Міжнародні економічні 

відносини» та освітньо-професійної програми: «Міжнародний бізнес».Вони 

визначають мету, тематику, обсяг, структуру та зміст курсової роботи, вимоги 
до її оформлення, порядок виконання та захисту. 

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у сьомому семестрі, 

відповідно до затверджених в установленому порядку методичних 
рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та 

вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу 

дисципліни в галузі структури національної економіки та 

зовнішньоекономічних зв’язків України на сучасному етапі та в умовах 
глобалізації світового господарства. 

Курсова робота виконується на основі навчального матеріалу, 

винесеного на самостійне опрацювання студентами, і є складовою модуля 3.  
Виконання КР є важливим етапом у підготовці до участі в 

студентських конференціях, виконання дипломної роботи майбутнього 

фахівця в галузі міжнародних економічних відносин.  

 

Мета та завдання курсової роботи 

 

Метою КР є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, 
одержаних студентами за час вивчення дисципліни, їх застосування для 

визначення й практичного обґрунтування на основі сучасних теоретико-

методологічних підходів основ національної економіки, закономірностей та 
тенденцій економічного розвитку України, особливостей розвитку 

господарського комплексу національної економіки та його структури, а 

також стратегічних напрямів інтеграції держави у світове господарство, 

основних зовнішньоекономічних партнерів України, місця та ролі України у 
світовій економіці та визначення перспектив розвитку з урахуванням 

порівняльних переваг нашої держави. 



 

7 

Для успішного виконання КР студент повинен знати: теоретичні 
основи національної економіки України; особливості формування та 

структуру національної економіки України; характеристику економічного 

потенціалу національної економіки України;  господарський комплекс 
національної економіки України і його структуру (паливно-енергетичний та 

металургійний, хіміко-лісовий та  будівельний, агропромисловий та  

машинобудівний комплекси України, а також транспорт і зв'язок  України); 

іноземне інвестування та його роль в економічному розвитку України;  
позиції держави на світовому ринку товарів і послуг; переваги України у 

формуванні експортоорієнтованої економіки; зовнішньоекономічну 

політику України та  проблеми  її інтеграції в світове співтовариство;  
співробітництво України з країнами ЄС, СНД та іншими угрупуваннями; 

особливості регіональних зовнішньоекономічних зв’язків України з 

країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Африки; 

загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків з основними країнами-
партнерами України. 

Студент повинен вміти: застосовувати на практиці здобуті 

теоретичні знання щодо основ національної економіки; давати 
характеристику економічного потенціалу національної економіки України; 

аналізувати чинники формування національної економіки країни; визначати 

структуру господарського комплексу національної економіки України; 
характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку економіки України; 

визначати особливості зовнішньоекономічної політики України; вирішувати 

проблеми вибору та реалізації форм та методів міжнародної економічної 

діяльності України; характеризувати сучасний стан розвитку окремих 
галузей економіки країни;  аналізувати інвестиційну політику України; 

давати оцінку зовнішньоекономічним зв’язкам нашої країни з країною-

партнером; визначати пріоритетні напрями розвитку двосторонніх зв’язків. 
 

 

Завдання на курсову роботу 
 

Виконання, оформлення та захист курсової роботи здійснюється 

студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних 

рекомендацій. Час, потрібний для виконання курсової роботи, – до 30 год. 
самостійної роботи. 

Перший етап написання курсової роботи – вибір теми.  
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Теми курсових робіт з дисципліни 

«Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» 

 

1. Сучасні тенденції розвитку транспортних послуг. 

2. Стратегії діяльності авіапідприємств на міжнародному ринку. 

3. Сучасні тенденції та проблеми розвитку бізнес-авіації в умовах 

глобальних трансформацій. 
4. Розвиток міжнародних авіавіаперевезень України в умовах 

відкритого неба. 

5. Трансформація стратегій діяльності авіапідприємств на 
міжнародному ринку в контексті COVID-19.  

6. Розвиток міжнародних авіаційних сполучень України (на 

конкретному прикладі). 

7. Проблеми розвитку міжнародних авіаційних сполучень України 
(на конкретному прикладі). 

8. Напрями підвищення ефективності діяльності авіапідприємств 

при здійсненні міжнародних авіаперевезень (на конкретному прикладі). 
9. Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських 

авіакомпаній на міжнародному ринку (на конкретному прикладі). 

10. Основні макроекономічні показники, що відображають розвиток 
національної економіки в сучасних умовах господарювання.  

11. Характеристика індексів та показників, що відображають 

системні зрушення у структурі національного господарства країни. 

12. Проблеми використання природно-ресурсної бази України. 
13. Вплив міграції населення на трудовий потенціал України.  

14. Україна в сучасних міграційних процесах. 

15. Основні познаки демографічної кризи та шляхи її подолання.  
16. Проблема «відтоку мізків» в Україні.  

17. Науково-технічний і інноваційний потенціал України.  

18. Стратегія та політика розвитку наукомістких технологій в 
Україні. 

19. Оцінка розвитку інформаційного потенціалу України в контексті 

розвитку Інтернету.  

20. Основні проблеми щодо екологічного становища в Україні. 
21. Вплив іноземного інвестування на економіку країни.  

22. Державна політика та нормативно-правова база щодо 

регулювання інвестиційної діяльності в Україні.  
23. Оцінка інвестиційної привабливості України міжнародними 

організаціями.  
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24. Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій до  України.  
25. Шляхи вирішення основних проблем щодо ефективності 

іноземного інвестування в Україні. 

26. Проблеми розвитку складових паливно-енергетичного комплексу 
України (вугільна, нафтова, газова, торф'яна, сланцева промисловість).  

27. Сучасний стан,  основні проблеми та перспективи розвитку 

вугільної промисловості України.  

28. Сучасний стан,  основні проблеми та перспективи розвитку 
нафтової і нафтопереробної промисловості України.  

29. Сучасний стан,  основні проблеми та перспективи розвитку 

газової промисловості України.  
30. Роль, проблеми і перспективи розвитку електроенергетики 

України та особливості її розміщення.       

31. Екологічні проблеми розвитку паливно-енергетичного комплексу. 

32. Структура, сучасний стан та особливості розміщення чорної 
металургії України.  

33. Конкурентні переваги чорної металургії України.  

34. Проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу 
України.  

35. Основні проблеми і перспективи розвитку галузей  

машинобудівного комплексу. 
36. Місце і значення хімічної промисловості в економічному 

розвитку України. 

37. Проблеми і перспективи розвитку лісопромислового комплексу 

України. 
38. Проблеми і перспективи розвитку будівельного комплексу 

України.  

39. Проблеми та перспективи розвитку АПК.  
40. Україна на світовому ринку продовольства. 

41. Порівняння сільськогосподарської політики України та ЄС. 

42. Роль транспорту в економічному розвитку України.  
43. Розвиток авіаційного транспорту в  Україні. 

44. Місце України на світовому ринку товарів і послуг. 

45. Розвиток економічного співробітництва між Україною та ЄС.  

46. Проблеми та перспективи співробітництва України з країнами 
ЦСЄ. 

47. Зовнішньоекономічні зв’язки України зі Співдружністю 

незалежних держав.  
48. Місце країн Північної Америки у світовій економіці.  
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49. Перспективи економічної співпраці України з США. 
50. Сучасний стан та проблеми зовнішньоекономічних зв’язків 

України з країнами Азії.  

51. Особливості двосторонніх економічних відносин Україна-Китай. 
52. Сучасний стан та проблеми торговельно-економічного 

співробітництва країн Латинської Америки та України.  

53. Особливості українсько-африканського економічного 

співробітництва.  
54. Особливості зовнішньоекономічних зв’язків України з Єгиптом. 

55. Перспективи розширення економічного співробітництва України 

з Південно-Африканською Республікою (ПАР). 

 
Курсова робота виконується лише українською мовою. При цьому її текст 

має бути ретельно відредагований, цитати та статистичні дані повинні 
містити посилання на відповідні джерела, сторінки тексту – пронумеровані. 

Курсову роботу виконують за допомогою комп’ютерної програми MS 
Word. При цьому необхідно використовувати шрифт – Times New Roman, 
кегель – 14, інтервал між рядками – 1,5. Відступи від краю аркуша зверху та 
знизу – 2 см, зліва – 2 см, справа – 1 см. Номер сторінки зазначається у 
правому верхньому куті аркуша. 

Курсову роботу друкують на стандартних аркушах формату А4, які 
повинні бути зшиті відповідним чином (оправлені у палітуру або в м’яку 
обкладинку) і записують на диск. 

Обсяг курсової роботи повинен становити не менше ніж 50 і не більше 
ніж 70 сторінок друкованого тексту. Додатки не враховують до основного 
обсягу роботи. 

 

Склад, обсяг і структура курсової роботи 

 

Курсова робота повинна мати чітку й логічну побудову, містити основні 
структурні елементи в такій послідовності: титульний аркуш, зміст, перелік 

умовних скорочень, вступ, розділи аналітичної частини, висновки, список 

використаних джерел, додатки. 

На титульному аркуші мають бути вказані (див. додаток): 

 назва навчального закладу, в якому здійснено дослідження;  

 назва інституту, факультету та кафедри, на якій виконано роботу; 

 назва (тема) дослідження; 

 прізвище, ім’я та по батькові автора, номер групи, в якій він 
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навчається; 

 прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання 

наукового керівника роботи; 

 місто, рік написання. 

Зміст розміщують відразу після титульного аркуша курсової роботи. Він 

містить найменування та номери початкових сторінок вступу, переліку 
умовних скорочень, усіх розділів і підрозділів дослідження, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. 

Перелік умовних скорочень наводять за необхідності. Якщо в дослідженні 

вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі 
скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути 

виокремлений у праці списком, який розміщують перед вступом.  

У вступі необхідно визначити актуальність досліджуваного питання за 
сучасних умов господарювання. Саме у вступі формулюються мета та 

основні завдання курсової роботи, а також вказується предмет, об’єкт і 

методи дослідження, його науково-теоретична основа. Поставлені завдання 
повинні конкретизувати основну мету роботи, а їх визначення пов’язано з 

назвами основних розділів. Рекомендований обсяг вступу – до 3 сторінок. 

Аналітична частина курсової роботи являє собою дослідження, 

характеристику та аналіз обраної теми, підтверджений статистичною 
інформацією в динаміці (за 3-5 років). Зібрану статистичну інформацію 

потрібно обов’язково проаналізувати та відобразити у графіках та таблицях. 

Дослідження має ґрунтуватися на узагальнені матеріалу декількох джерел, 
якими можуть бути не тільки наукові обґрунтування, але й Інтернет-сайти, 

матеріали журналів та газет. В роботі мають бути посилання на відповідні 

джерела у квадратних дужках.  

Висновки, як заключний розділ курсової роботи, можна оформити у 
вигляді чітких тез, що стосуються розділів роботи. Рекомендований обсяг 

висновків – до 3 сторінок. 

У списку використаних джерел наводяться всі використані офіційно-
розпорядчі документи, наукові видання вітчизняних і зарубіжних вчених, в 

тому числі адреси Інтернет-сайтів та назви статей у засобах масової 

інформації, які були використані під час написання курсової роботи. 
Оформлюється в алфавітному порядку (не менше 30 опрацьованих джерел) 

та записується в кінці всього тексту, після висновків. 

Додатки формуються за потребою, коли у роботі є така необхідність. До 

них належить допоміжний матеріал, який потрібний для повнішого 
сприйняття виконаної роботи. 
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Процес виконання курсової роботи 

 

Процес опрацювання матеріалів, підготовки та захисту курсової 
роботи складається з ряду послідовних та узгоджених між собою етапів: 

вибір теми та узгодження її з науковим керівником; підбір і опрацювання 

літератури та фахових інформаційних джерел; підбір статистичного та 

аналітичного матеріалу; вивчення вимог щодо підготовки та оформлення 
курсової роботи; опрацювання фахової наукової, аналітичної та 

статистичної літератури за темою дослідження; підготовка, написання та 

оформлення курсової роботи, у т.ч. формулювання самостійних висновків та 
оформлення списку використаної літератури за стандартами МОН України; 

підготовка тез доповіді та презентації для захисту курсової роботи; 

прилюдний захист курсової роботи. 

Вибір теми курсової роботи. На початку навчального року на 
кафедрі складається (оновлюється) перелік тем, підготовлених науковим 

керівником, який веде курсові роботи. Після затвердження переліку тем на 

засіданні кафедри, теми передаються студентам для вибору. Студенту 
надається право самостійно обирати тему курсової роботи із затвердженої 

кафедрою тематики. Поряд з цим, студент може запропонувати нову тему 

курсової роботи, яка узгоджується з науковим керівником та затверджується 
завідувачем кафедри. Всі теми курсових робіт мають відповідати тематиці 

дтсципліни, спеціальності «Міжнародні економічні відносини», напрямку 

спеціалізації студента. Практика підготовки курсових робіт доводить, що 

напередодні вибору теми студент має самостійно ознайомитись зі 
спеціальною літературою за обраним напрямком, статистичними та 

аналітичними джерелами. Поряд з цим, студент опрацьовує рекомендований 

список фахової літератури, Інтернет-джерел та іншої офіційної інформації, у 
т.ч. рекомендований список офіційних сайтів міжнародних економічних 

організацій, діяльність яких пов'язана з розробкою та впровадженням 

(перелік рекомендованих студенту для опрацювання джерел представлено у 
Додатку А1. Додатково студент має самостійно знайти аналітичні доповіді 

міжнародних економічних організацій (за останні 3-5 років), у яких 

представлено фаховий аналіз теми, яка розглядається у курсовій роботі. 

Під час вибору теми курсової роботи студент повинен враховувати 
наступне:  

- актуальність теми курсової роботи на сучасному етапі, оцінити її 

актуальність у середньостроковому та довгостроковому періоді для світу та 
України як учасника міжнародних економічних відносин; 
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- можливість подальших наукових досліджень студентом обраної 
теми курсової роботи, у т.ч. для написання тез доповідей на наукових 

конференціях, наукових статей та, на останньому курсі магістратури – 

магістерської дипломної роботи; 
- практичне значення обраної теми курсової роботи для аналізу, 

розробки, впровадження та удосконалення; 

- наявність наукової, аналітичної та статистичної інформації по 

темі курсової роботи у вітчизняних та іноземних наукових, аналітичних та 
статистичних наукових джерелах; 

- відповідність тематики курсової роботи сучасним тенденціям 

теорії та практики міжнародних економічних відносин та пріоритетам 
розвитку світового господарства. 

Не допускається виконання курсової роботи з однієї теми двома 

студентами однієї групи одночасно. Натомість, тема може бути 

спорідненою, якщо обрана  проблематика досліджується для різних 
суб’єктів міжнародних економічних відносин (країн, інтеграційних 

угрупувань країн, міжнародних економічних організацій). 

План курсової роботи має бути складним. План містить наступні 
складові: Вступ. Основна частина, що має складатися з двох розділів із 

виділенням підрозділів /параграфів (2-3 параграфи у кожному розділі). 

Висновки до кожного розділу (1 - 2 сторінки). Висновки (до курсової роботи 
в цілому). Список використаних джерел (Література). Додатки. 

Обсяг основної частини курсової  роботи (рекомендований) має 

дорівнювати 50-70 сторінок. У списку літератури іноземні джерела мають 

складати не менше 30 %. З огляду на специфіку дисципліни, її тісний зв'язок 
з сучасною практикою світового економічного, соціального та політичного 

розвитку, у списку літератури рекомендується представляти аналітичні 

доповіді, підготовлені міжнародними організаціями, міжнародними 
економічними інституціями (ООН, МВФ та ін.), рейтинговими агентствами, 

експертним середовищем та провідними вченими-економістами, особливу 

увагу слід приділити вивченню праць лауреатів Нобелівської премії у сфері 
економіки. У списку літератури мають бути представлені і традиційні 

наукові джерела: монографії, статистичні звіти, наукові статті наукових та 

науково-практичних журналів, матеріали наукових міжнародних та 

всеукраїнських, вузівських конференцій, наукові ессе як іноземних так і 
українських вчених.  
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Зміст курсової роботи та послідовність її підготовки 
 

Зміст курсової роботи має повною мірою розкривати тему обраного 

студентом курсового дослідження. Написання курсової роботи має певну 
послідовність. У першу чергу слід підготувати перший розділ, у якому має 

бути представлена теорія питання, наведені структурно-логічні схеми; 

надано класифікації та визначено структуру предмету дослідження курсової 

роботи; визначено роль державних та міжнародних організацій (та 
інститутів) у регулюванні предмету дослідження курсової роботи.  

У другому розділі курсової роботи рекомендується представити та 

розглянути світовий досвід, досвід розвинутих країн світу та країн, що 
розвиваються щодо вирішення проблем, які досліджує студент у курсовій 

роботі. Статистичні дані, представлені у першому та другому розділах 

курсової роботи доцільно представити у вигляді таблиць, графіків, рисунків 

та діаграм, а за умови їх великого обсягу (якщо розмір таблиць та рисунків 
перевищує 2/3 сторінки формату А4) – ілюстративні матеріали 

рекомендується розміщувати у Додатках до курсової роботи.  

Також, у другому розділі курсової роботи рекомендується 
розглянути ситуацію щодо соціально-економічного розвитку та економічної 

ситуації в України, визначити пріоритети реформування економічної 

політики в Україні відповідно до сучасних трендів розвитку глобальної 
економічної політики, дослідити участь України у системі міжнародних 

економічних відносин в контексті дослідження теми курсової роботи.  

Після підготовки розділів курсової роботи студент готує короткі 

висновки (до 1 сторінки) до кожного розділу та загальні висновки (2-3 
сторінок) до усієї курсової роботи. Наприкінці підготовки курсової роботи 

оформлюються Додатки та Список використаних джерел (літературу). 

Вступ до курсової роботи рекомендується писати після того, як основна 
частина курсової роботи буде, в цілому, готова. Це пов'язано з тим, що під 

час підготовки курсової роботи може відбутися певна корекція плану, що 

вплине і на редагування завдань курсового дослідження, визначених у 
вступі. Вступ, текст розділів та висновки до курсової роботи вичитуються та 

редагуються до моменту завершення підготовки остаточного варіанту 

курсової роботи. 

Після перевірки підготовленого студентом першого варіанту 
курсової роботи науковим керівником (викладачем), студент виправляє та 

доопрацьовує текст курсової роботи, вносить до тексту курсової роботи 

певні корективи, редагує текст та остаточно технічно оформлює текст 
курсової роботи відповідно до кафедральних вимог (вимог 
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«нормоконтролю», затверджених НАУ). У курсовій роботі студент може 
застосовувати перелік загальноприйнятих скорочень та прийнятих у МЕВ 

термінів (за необхідності), який виноситься на окрему сторінку – першу 

сторінку перед планом курсової роботи. Студент оформлює зміст курсової 
роботи, титульний лист. Курсова робота має бути написана грамотно, 

державною – українською мовою. Виключення можливе для іноземних 

студентів, що навчаються на кафедрі за умови погодження цього питання із 

завідувачем кафедри та розгляду на засіданні кафедри.  
Приклад титульної сторінки курсової роботи предствлено у Додатку 

А2. Приклад змісту (плану) курсової роботи представлено у Додатку Б. 

Під час підготовки та роботи студента над текстом курсової роботи з 
слід враховувати наступне. 

 Вступ курсової роботи за обсягом дорівнює 2-3 сторінки. У вступі 

обгрунтовується актуальність теми, визначається мета та основні завдання 

курсової роботи; визначається об'єкт і предмет курсового дослідження. 
Слід надати перелік вчених, які дослідили пробематику теми курсової 

роботи – іноземних та українських. Слід визначити методологію та 

структуру курсової роботи; інформаційну базу курсового дослідження. 
Приклад вступу – дивись у Додатку В. 

Актуальність обгрунтування теми курсової роботи має коротко 

відображати роль та місце обраної студентом проблеми в системі глобальної 
економічної політики. Мета курсової роботи – це уявне, ідеальне 

визначення, що передбачає результати дослідницької діяльності, кінцевий 

підсумок, результат підготовки тексту курсової роботи: мета – 

корелюється з темою курсової роботи. Об'єкт дослідження курсової 
роботи – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, обране 

студентом для дослідження у курсовій роботі. Предмет курсового 

дослідження міститься у межах об'єкта, пов'язаний з теоретичними, 
методологічними та практичними аспектами висвітлення окремих 

складових питань глобальної макроекономічної політики, функціонування 

системи міжнародних економічних відносин. Предмет дослідження 
курсової роботи тісно пов'язаний з темою курсової роботи, яка 

зазначається на титульному аркуші. 

Зміст основної частини курсової роботи повинен точно та логічно 

відповідати темі курсової роботи та системно, комплексно її розкривати. 
Основна частина курсової роботи містить два розділи, у кожному з яких буде 

не менше 3 параграфів, пов'язаних між собою логікою наукового курсового 

дослідження.  
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Розподіл тексту на розділи та параграфи за обсягом має бути 

пропорційним.  

Висновки курсової роботи мають логічно завершувати та 

представляти проведені у курсовій роботі наукові дослідження студента. 
Висновки в узагальненому вигляді повинні відображати основні здобутки, 

класифікації, систематизації та самостійні узагальнення студентом щодо 

досліджень теми курсової роботи. У висновках мають бути коротко 

представлені основні тренди та стратегічні пріоритети вирішення 

наукової проблеми, що розглядається у тематиці курсової роботи. 

Висновки повинні бути самостійно сформульовані студентом, чіткими, 

достовірними, ємними за змістом, конкретними і випливати з викладеного у 
курсовій роботі матеріалу. У висновках мають бути представлені кінцеві 

результати курсового дослідження. 

Перший розділ курсової роботи відображає теоретичні аспекти 

проблеми, що досліджується, є теоретичною основою для подальшого 
наукового аналізу матеріалу. У першому розділі викладаються наукові 

концепції, теорії, аналізуються етапи розвитку проблеми, надаються 

класифікації та систематизації. Вагому роль у першому розділі курсової 
роботи слід приділити характеристиці етапів розвитку проблематики 

дослідження та аналізу діяльності міжнародних економічних та фінансових 

організацій, що опікуються даною проблемою; визначити економінчі 
показники та рейтинги, базові тренди та пріоритети розробки та 

впровадження за темою дослідження. У першому розділі розглядається 

сутність теорії предмету курсового дослідження та висвітлюються його 

основні складові елементи.  
У другому розділі курсової роботи рекомендується розглянути 

світовий досвід вирішення проблеми курсового дослідження, підтвердити 

узагальнення роботи  статистичними та аналітичними даними, експертними 
оцінками. У другому розділі широко використовуються нормативно-правові 

документи; матеріали науково-практичних конференцій, результати 

аналітичних досліджень, матеріали аналітичних доповідей міжнародних 
організацій тощо. Важливим є використання для обробки статистичних 

даних комп'ютерних програм. Вагоме місце у другому розділі курсової 

роботи має займати узагальнення щодо дії механізмів та інструментів 

впровадження економічної політики, визначення ролі ринкових та 
державних механізмів, механізмів державно-приватного партнерства у 

цьому процесі. У другому розділі визначаються стратегічні пріоритети  

розвитку проблеми курсового дослідження у світовому господарстві. 
Особливу увагу слід приділити висвітленню позитивного досвіду країн 
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світу, а також ризиків та загроз, що виникають внаслідок впровадждення 
(або ігнорування) країнами рекомендацій та заходів глобальної економічної 

політики.  

А також, рекомендується розглядати український досвід вирішення 
наукової проблеми в системі міжнародних економічних відносин, що 

розглядається у курсовій роботі; дослідити міжнародне економічне 

співробітництво України та інших країн світу для вирішення означеної 

проблеми.  
Висновки курсової роботи мають бути логічними, обгрунтованими, 

достовірними, зроблені студентом самостійно. Висновки до курсової роботи 

логічно представляють собою короткі, самостійні узагальнення (відповіді на 
завдання), представлені у плані курсової роботи. 

Під час написання курсової роботи категорично не рекомендується 

використовувати емоційні словосполучення, фрази та прийоми, які 

використовують ЗМІ, «жовта преса», журналісти. Стиль викладання тексту 
курсової роботи має бути науковим.  

Для підтвердження об’єктивності викладення матеріалу курсової 

роботи слід після цитат, таблиць, графіків та рисунків, після викоритсання 
статистичниго матеріалу та експертних оцінок вказувати джерело їх 

походження (літературу); у т.ч. використовувати наступні фрази: «за 

повідомленням», «на думку … вченого…», «за даними міжнародної 
організації….», «за експертними оцінками…» та ін., конкретизуючи 

джерело інформації у квадратних дужках, наприклад: [5, с. 67; 56, с. 8-9] або 

одне джерело [46]. 

Вимоги до оформлення курсової роботи.  
Текст курсової роботи має бути виконаний машинописним способом 

або з використанням комп'ютерної техніки на одній стороні стандартного 

аркуша білого паперу (А4, 210 х 297 мм). Великі таблиці й ілюстрації 
можуть бути представлені у Додатках (формат А3, А4). Курсова робота має 

бути переплетеною з прошиванням аркушів або подана на перевірку у 

«скорозшивачі». Листи нумеруються внизу (по центру, або справа – у кутку 
листа). 

При друкуванні курсової роботи дотримуються  наступних вимог:  

Технічні параметри. «Разметка страницы». Поля: зверху й знизу та 

ліворуч – 20 мм; праворуч – 10 мм.  Гарнітура шрифту – Times New Roman 
(Cyr), кегль – 14, колір друку – чорний, міжстроковий інтервал – 

полуторний при друкуванні на комп'ютері. Щільність тексту повинна бути 

рівномірною (без розріджень і ущільнень).  



 

18 

Технічні параметри щодо форматування тексту: «Абзац: Оступ: 
справа – 0; слева – 0; Интервал: перед – 0; После – 0; Первая строка: Отступ 

– первая строка – 1,25 см; Интервал – междустрочный – 1,5».  

Текст курсової роботи не слід перевантажувати маркерами, 
курсивом, внутрішніми заголовками, іншими шрифтами; зазвичай текст має 

бути одноманітнним/стандартним. Заголовки структурних частин курсової 

роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ» друкують тим же кеглем але 
більшими (заголовними) літерами й вирівнюють по центру сторінки. 

Заголовки підрозділів друкують із абзацного відступу (по центру сторінки 

не вирівнюють) маленькими літерами (крім першої великої літери). Крапка 
наприкінці заголовку не ставиться. Якщо заголовок складається з двох 

речень, то їх розділяють  крапкою. Переноси слів у заголовках не 

дозволяються. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який 
включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у 

правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці (зразок титульного 
листа наведено у Додатку А). Зміст і вступ оформлюється згідно з 

прикладом, наведеним у Додатку Б і Додатку В.   

Структурні частини курсової роботи – зміст, перелік умовних 
позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають 

порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 

частини, нумерують звичайним чином. Не нумерують заголовки, тобто не 

можна друкувати: «1. ВСТУП» або «Розділ 6. ВИСНОВКИ».  
Розділи позначають порядковими номерами римськими (І, ІІ, ІІІ) або 

арабськими цифрами (1, 2, 3). Номер розділу ставлять після слова РОЗДІЛ, 

після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок 
розділу. Підрозділи позначають номером розділу і підрозділу через крапку 

(1.1., 1.2. або 2.1.; 2.2., 2.3. та ін.), після останньої цифри ставиться крапка. У 

тому ж рядку ставиться і підзаголовок  підрозділу.  
За умови набору на комп’ютері прийнято виділяти структурні 

частини й заголовки жирним шрифтом. Відстань між заголовками розділу і 

підрозділу повинна дорівнювати одному пропущеному рядку при наборі на 

комп’ютері. Відстань між заголовками і текстом повинна дорівнювати 
одному пропущеному рядку. Виклад тексту кожного розділу, а також вступу 

і висновків слід починати з нової сторінки. Кожний абзац тексту 

починається з «червоного рядка». Абзац – 1, 25 мм від лівого краю тексту. 
Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих, не припускаються. Для 
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використання скорочень студент має перший раз застосувати 
словосполучення повністю та надати у дужках його скорочення (наприклад: 

«міжнародні економічні відносини (МЕВ)». 

Таблиці, формули, рисунки (діаграми, графіки, структурно-логічні 
схеми тощо) та підпункти нумеруються усередині кожного розділу. 

Наприклад, Рис. 1.1, Таблиця 2.3, формула 3.2 та інше. Слово «Таблиця» 

пишеться без скорочень, а слово «рисунок» скорочується «Рис. 1.2.». Слово 

«Таблиця» пишеться праворуч на початку таблиці. Рядком нижче по центру 
зазначається назва таблиці.  Ілюстрації й таблиці варто розміщувати нижче 

по тексту відразу після згадування або на наступній сторінці. Великі таблиці 

та рисунки рекомендується розміщувати у Додатках (якщо таблиця або 
рисунок займає більше половина сторінки, доцільно виносити його у 

Додатки). Приклад – див. Додаток Ж. 

Нумерація ілюстративного матеріалу. Для кожного розділу 

нумерація таблиць та рисунків має відповідати номеру розділу та йти по 
порядку розташування у розділі.  

Наприклад, для розділу 1: Рис.1.1.; Таблиця 1.1.; рис.1.2.; рис.1.3.; 

Таблиця 1.2.; Таблиця 1.3.; Таблиця 1.4. 
Наприклад, для розділу 2: Рис.2.1.; Таблиця 2.1.; Таблиця 2.2.; 

Таблиця 2.3.; Таблиця 2.4.; Рис.2.2. та ін. 

Наприклад, для розділу 3: Рис.3.1.; Таблиця 3.1.; Таблиця 3.2.; 
Рис.3.2. та ін. 

Таблиця оформлюється (приклад таблиць та рисунків – див. 

Додаток Ж: гарнітура шрифту – Times New Roman (Cyr), кегль – 12 (чи 14), 

міжстроковий інтервал – одинарний.  
Формули у курсовій роботі (якщо використовуються) розміщуються 

посередині рядка, у самому кінці рядка справа пишеться номер формули у 

круглих дужках (1.1). Перша цифра означає номер розділу, до якого 
відноситься формула, а друга – порядковий номер формули у розділі. 

При написанні курсової роботи студент має посилатися на наукові 

джерела, статистичні матеріали тощо, дані з яких наводяться у курсовій 
роботі. За точність посилань відповідальність несе автор курсової роботи. 

Посилатися слід на останні видання та публікації (посилання на статистичні 

та аналітичні джерела понад три-чотири роки тому назад вважаються 

застарілими). Такі вимоги не стосуються фундаментальних наукових праць 
відомих у світі вчених.  

Під час використання матеріалів з монографій, наукових статей, 

інших наукових джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні на 
джерело слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з 
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джерела, на яке є посилання у роботі. Посилання у тексті роботи слід 
зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома 

квадратними дужками, наприклад, «... у працях [11 –17]...» або «…[14, с. 

15].». Посилання на формули вказують порядковим номером формули у 
дужках, наприклад «... у формулі (2.1)». На всі таблиці повинні бути 

посилання у тексті: наприклад,  «...у Таблиці 1.2». У повторних посиланнях 

на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», 

наприклад: «див. Таблиця 1.3».  
Додатки оформлюються як продовження курсової роботи на 

наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи 

їх у порядку появи посилань на Додатки по тексту курсової роботи. Кожен 
новий Додаток оформлюють з нової сторінки. Додаток повинен мати 

заголовок, надрукований наверху сторінки малими літерами з першої 

великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка (чи 

справа) над заголовком великими літерами друкується слово «ДОДАТОК_» 
і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно 

великими літерами української абетки А, Б, В, та ін., за винятком літер Г, Є, 

І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад: «Додаток А», «Додаток Б».  
Кожен додаток позначається окремо, приклад: Додаток А. Текст 

кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумеруються у межах кожного додатку. У цьому разі перед 
кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: 

Додаток А.2 – другий розділ додатка А; Додаток В.3.1 – перший підрозділ 

третього розділу додатку В. Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені у 

додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – 
другий рисунок першого розділу Додатка Д; формула (А.1) – перша 

формула Додатка А.  

Для спрощення сприйняття матеріалу курсової роботи – 
рекомендується у одному Додатку розміщувати один ілюстративний 

матеріал (таблицю або рисунок). 

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких 
способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для 

користування і рекомендований при написанні курсових робіт), або в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків наукових та 

статистичних, аналітичних джерел. Бібліографічний опис джерел складають 
відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

Умовний приклад оформлення списку джерел наводиться у Додатку З. 

(Рекомендується подавати список використаних джерел у порядку 
цитування). 
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Порядок захисту курсової роботи 
 

Курсова робота є складовою модуля 3. Студент повинен здати і 

захистити роботу за тиждень до написання модульної контрольної роботи 2, 
а саме у відведений для цього час. 

Виконана курсова робота, оформлена відповідно до вищенаведених 

вимог, підписується студентом і передається на кафедру для реєстрації, 

перевірки та рецензування науковим керівником.  
Захист курсової роботи проводиться кожним студентом 

індивідуально, прилюдно, в аудиторії та перед комісією кафедри. Під час 

захисту курсової роботи студент повинен показати знання теми, ступінь 
володіння науковими методами дослідження, вміння самостійно, логічно та 

обгрунтовано викладати положення курсової роботи, робити самостійні 

узагальнення та висновки, визначати основні тренди та стратегічні 

пріоритети розвитку світової економіки; здатність до самостійних наукових 
досліджень, навички та уміння чітко, логічно та обгрунтовано викладати 

положення курсової роботи та робити висновки.  

Курсова робота допускається до захисту за умови її наявності у 
«зшитому», скріпленому вигляді. 

Курсова робота не допускається до захисту, якщо: 

- у курсовій роботі відсутні певні структурні частини (розділи, 
вступ, висновки, список використаних джерел); 

- курсова робота представляє собою плагіат чужих наукових праць, 

чужої курсової роботи; 

- у курсовій роботі відсутні посилання у тексті на використані 
джерела, або джерела статистичної літератури, яку використовує студент є 

застарілими (понад три роки тому від дати написання курсової роботи); 

- у курсовій роботі представлені таблиці та рисунки (графіки), у 
яких застосовано старі статистичні дані (понад три роки тому від дати 

написання курсової роботи);  

- оформлення роботи не відповідає вимогам, викладеним у 
методичних вказівках, 

- зміст роботи не розкриває тему курсової роботи. 

До захисту курсової роботи студент готує повідомлення на 10 – 15 

хвилин, у якому стисло слід висвітлити: 

 мету і завдання курсової роботи; 

 головні результати дослідження, рекомендації і висновки 

курсової роботи. 
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Після підготовленого виступу студент відповідає на питання по темі 
курсовій роботі, які студенту задають науковий керівник, викладачі 

кафедри, присутні на захисті  курсової роботи.  

Оцінка курсової роботи здійснюється науковим керівником та 
комісією згідно з наступними критеріями: 

- відповідність змісту курсової роботи темі;  

- повнота, системність, комплексність висвітлення проблеми;  

- наявність взаємозв’язку між параграфами, розділами;  
- логічність структури курсової роботи;  

- наявність використання аналітичних та статистичних досліджень;  

- самостійність здійснення узагальнень, висновків;  
- поєднання теорії та практики;  

- аргументованість висновків; 

- наявність у роботі сучасних статистичних та аналітичних  даних; 

- своєчасність виконання графіку написання курсової роботи; 
- відповідність вимогам оформлення курсової роботи; 

- подання курсової роботи до захисту у форматі презентації, виконаної 

в програмі Power Point; 
- якість доповіді і відповідей на запитання наукового керівника та 

комісії. 

Комісія оцінює захист курсової роботи на основі системи ECTS і 
чотирьох-бальної системи. Береться до уваги оцінка, рекомендована науковим 

керівником. 

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи 

здійснюється в балах відповідно до табл. 1: 
  

Таблиця 1 

РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Модуль №3 «Курсова робота» 

Вид навчальної роботи Мах кількість балів 

Виконання курсової роботи 60 

Захист курсової роботи 40 

Виконання  та  захист курсової 

роботи 

100 

 
Результат захисту курсової роботи визначається оцінками 

«Відмінно», «Добре», «Задовільно», «Незадовільно». Робота, в якій не 
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розкрито тему або зміст курсової роботи не відповідає вибраній темі чи 
виконана не за методичними рекомендаціями, до захисту не допускається. 

Відмінно (90-100). Тема курсової роботи розкрита комплексно, 

системно, творчо; здійснено теоретико-мметодологічне обґрунтування 
взаємозв’язків об’єкта дослідження; надано рекомендації щодо вирішення 

окремих проблем практичної (емпірічної) ситуації. Курсова робота виконана 

самостійно, були враховані всі зауваження і побажання наукового керівника 

під час її доопрацювання студентом напередодні захисту. Графік написання 
курсової роботи було дотримано. Проведено аналіз емпіричного матеріалу, 

у т.ч. за допомогою статистичних та аналітичних методів, економетричних 

методів, методів SWOT-аналізу. Доповідь студента і відповіді на запитання 
при прилюдному захисті курсової роботи були логічними, послідовним та 

аргументованими. Оформлення роботи виконано з урахуванням всіх вимог 

методичних рекомендацій з написання курсової роботи. 

Добре (75-89). Тема курсової роботи розкрита достатньо повно; 
розділи логічно пов’язані; висновки та узагальнення є достовірними і 

аргументованими, підкріплені статистичним та емпіричним матеріалом. 

Натомість, курсова робота містить певні недоліки, аргументи є поверховими 
або базуються на застарілих даних, студент мало використовує 

першоджерела.  Відповіді на запитання членів комісії, в основному, є 

правильними, але мають певні неточності. Курсова робота, більшою мірою, 
відповідає вимогам. 

Задовільно (60-74). Тема курсової роботи, в основному, розкрита. 

Натомість,  має системні недоліки змістовного характеру. Студентом 

нечітко сформульована мета курсової роботи, зроблені висновки не 
відповідають визначеним у вступі завданням. В аналітичній частині 

переважає описовість; підбірка інформаційних та аналітичних матеріалів у 

курсовій роботі не завжди є обґрунтованою; пропозиції, узагальнення та 
рекомендації курсової роботи містять положення, що обґрунтовані 

недостовірно. Відповіді на запитання членів комісії присутні, але є частково 

правильними або ж неповними. Курсова робота виконана у неналежний 
термін без поважних причин. Є зауваження щодо оформлення роботи. 

Незадовільно (35-59). Тема курсової роботи не розкрита. Висновки 

не відповідають меті курсової роботи. Розділи логічно та за змістом не 

пов’язані між собою, предмет дослідження відрізняється у різних розділах. 
Не використовуються сучасні джерела наукової та статистичної інформації. 

У курсові роботі аналіз виконаний поверхово, переважає описовість. 

Прослідковується плагіат. Незадовільним є оформлення курсової роботи. 
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Відповіді студента на запитання комісії відсутні, є неточними та/або 
неповними.  

Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за 

результатами виконання та захист курсової роботи, крім відомості 
модульного контролю, заноситься також до навчальної картки, залікової 

книжки та Додатку до диплома, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 

79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо. 
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Інформаційні ресурси в інтернеті 

– http://doingbusiness.org/ – щорічне рейтингове дослідження 
«Ведення бізнесу». 

– http://me.gov.ua/ – офіційний сайт Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
– http://ukrstat.gov.ua/ – офіційний сайт Державної служби 

статистики України. 

– http://www.bank.gov.ua/ – офіційний сайт Національного банку 
України. 

– http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine– офіцiйний сaйт 

Світового банку. 

– http://www.unctad.org – офіційний сайт ЮНКТАД. 
– http://www.oecd.org/ – офіційний сайт Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР). 

– http://www.weforum.org – офіційний сайт Всесвітнього 
економічного форуму (ВЕФ). 

http://doingbusiness.org/
http://me.gov.ua/
http://ukrstat.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine
http://www.oecd.org/
http://www.weforum.org/
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Додаток А  
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет міжнародних відносин 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

 

 
 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни 

«Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки України» 

 

 

 

 
Тема:  Малий бізнес у розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни 

 

 
 

 

 

Виконавець: Іванова Ірина Іванівна,  
група МБ-403 

 

 

________________  
(підпис виконавця) 

Керівник: к.е.н., доцент, доцент кафедри  

міжнародних економічних відносин і бізнесу  

ФМВ НАУ 
Побоченко Леся Миколаївна 

 

 

 
 

  

 

 ________________  
  (підпис керівника) 

 

 

Київ - 2020 



 

27 

Додаток Б 

 

 

 

ЗМІСТ  

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………. 3 
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ РИНКІВ 

ПРОДОВОЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ …………………...  

 

 

5 
1.1. Основи формування та особливості функціонування світового 

ринку продовольства ……......................................................................... 

 

5 

1.2. Економічні аспекти забезпечення продовольством в умовах 

глобальних трансформацій……………………………………………… 
1.3. Світовий ринок продовольства: обсяги, структура та 

динаміка.................................................................................................. 

 

11 
 

20 

РОЗДІЛ 2 
НАПРЯМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ 

ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ …………………... 

 
 

32 

2.1. Місце України на світовому продовольчому ринку……………… 32 
2.2. Шляхи вирішення глобальної продовольчої проблеми та участь в 

ній України……………………………………………………………...  

 

44 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 53 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….. 55 

 

 

 

 

 

 
 



 

28 

Додаток В 
 

ВСТУП 

2 Еnter 

 

Актуальність теми дослідження. У характерній для сучасної 

економіки багатовимірності науково-технологічних і соціально-економічних 

процесів особливе місце займає продовольчий ринок, оскільки саме рівень 
його розвитку окреслює перспективи вітчизняного виробництва харчових 

продуктів для задоволення потреб населення у продовольстві і національної 

економіки загалом в умовах глобальних змін у світовому економічному 
просторі. Не дивно, що й до теперішнього часу саме стан розвитку 

продовольчого ринку визначає положення держави на світовій арені, а 

країни, що успішно вирішили проблему власної продовольчої безпеки, 

очолюють список найбільш розвинених країн. 
У сучасних умовах стратегічним вектором розвитку продовольчого 

ринку України є формування такої структури випуску 

конкурентоспроможної харчової продукції, яка б відповідала його потребам, 
збалансованості та ефективному завантаженню виробничих потужностей, 

спиралася б на використання, головним чином, власних сировинних 

ресурсів для насичення як внутрішнього ринку і забезпечення продовольчої 
безпеки держави, так і формування потужного експортного потенціалу.  

Вагомий внесок у вирішення проблем народонаселення та 

співвідношення його верств зробили такі дослідники як А.В.Акимов, 

Д.І.Валентей, А.Г.Вишневський, С.І.Дорогунцов,  А.Сови, К.І.Якуба та ін. 
Проблема продовольчої безпеки у світі найбільше вона відображена 

в працях таких науковців, як: Амбросов В.Я., Березін О.В., Варченко О.М., 

Власов В.І., Гайдуцький А.Б., Гойчук О.І., Гончар А.Ф., Мостенська Т.Л., 
Олійник Я.Б., Панасюк Б.Я., Пасхавер Б., Саблук П.Т., Фурса А.В., Чернюк 

Л.Г., Шебаніна О.В., Юрчишин В.В. та інші вчені-економісти. Однак 

дослідження основних питань забезпечення продовольством в контексті 
глобалізаці, а також участь в них України не можна назвати вичерпними.  

Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є 

дослідження місця України на світовому ринку продовольства в умовах 

глобалізації.  
Досягнення означеної мети передбачає вирішення таких завдань: 

- розглянути основи формування та особливості функціонування 

світового ринку продовольства; 
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- розкрити економічні аспекти глобальної проблеми забезпечення 
продовольством; 

- дати оцінку обсягам, структурі та динаміці світового ринку 

продовольства; 
- проаналізувати місце України на світовому ринку 

продовольства; 

- запропонувати шляхи вирішення глобальної продовольчої 

проблеми та участі в ній України. 
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні 

аспекти розвитку продовольчого ринку з точки зору оцінки його 

можливостей для забезпечення людства продовольством та місця України 
на ньому. 

Об’єктом дослідження є  особливості розвитку світового ринку 

продовольчих товарів та напрями позиціонування України на ньому. 

Методологія дослідження ґрунтується на методах: теоретичного 
узагальнення, аналізу та синтезу, абстрактно-логічного, економіко-

математичного моделювання, порівняльних та експертних оцінок, а також 

методи логічного, системно-структурного аналізу економічних процесів та 
зв’язків, статистичного, порівняльного та діалектичного підходів. 

Теоретичною основою дослідження є економічні дослідження 

провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Фактологічною та 
статистичною основою стали щорічні звіти ЮНКТАД, ФАО, МВФ, СОТ, 

СБ та відповідні сайти в Internet, а також дані Державної служби статистики 

України . 

Структура курсової роботи.  Курсова робота складається із вступу, 
двох розділів, висновків та списку використаних джерел. В роботі 

розміщено 8 таблиць та 12 рисунків. Список використаних джерел включає 

64 найменування на п`яти сторінках. 
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Додаток Д 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МІЖНАРОДНИХ  

ТУРИСТИЧНИХ ВІДНОСИН 

 

2Еnter 

1,25 см1.1. Історія розвитку міжнародної туристичної  індустрії 
1Еnter 

1,25 смТyризм стaв oзнaкoю сyчaснoгo стилю життя, вaжливим 

елементoм рoзвиткy свiтoвoї екoнoмiки, a тaкoж впливoвим чинникoм 
мiжнaрoдних iнтегрaцiйних прoцесiв. Тyристичнa iндyстрiя y нaш чaс 

перетвoрилaся в прoвiднy гaлyзь, рентaбельнiсть якoї мaйже не пoстyпaється 

прoвiднoмy aвтoмoбiлебyдyвaнню, видoбyткy енергoнoсiїв i 

висoкoтехнoлoгiчнoмy сектoрy. У бaгaтьoх держaвaх свiтy тyристичнa 
iндyстрiя є пoтyжним, a чaстo – єдиним плaтникoм пoдaткiв, зaбезпечyє 

нaдхoдження iнoземнoї вaлюти в нaцioнaльнy екoнoмiкy, пoзитивнo впливaє 

нa iнвестицiйний клiмaт i зoвнiшньoекoнoмiчний iмiдж держави [41, С. 117-
122]. 

Iндyстрiя тyризмy – це системa вирoбничих, трaнспoртних, 

тoргoвельних, сервiсних пiдприємств i зaсoбiв рoзмiщення, признaченa для 
зaдoвoлення пoпитy нa тyристськi тoвaри тa пoслyги. Як і будь-яка інша 

сфера господарської діяльності туризм є вельми складною системою, 

ступінь розвитку якої залежить від ступеню розвитку економіки країни в 

цілому. 
Тyризм дoцiльнo рoзглядaти як iндyстрiю, щo вирoбляє прoдyкцiю, a 

тaкoж зaбезпечyє її реaлiзaцiю. Iндyстрiя тyризмy склaдaється з 

вiдoкремлених, нa перший пoгляд, видiв дiяльнoстi (трaнспoртне 
oбслyгoвyвaння, гoтельнi пoслyги, дiяльнiсть тyрoперaтoрiв i тyрaгентiв тa 

iнше), якi нaспрaвдi є взaємoзaлежними i фyнкцioнyють зaвдяки спiвпрaцi 

бaгaтьoх пiдприємств – як дрiбних, тaк i дyже великих. Крiм тoгo, y цiй 
дiяльнoстi бере yчaсть великa кiлькiсть людей, щo безпoсередньo 

зaбезпечyють фyнкцioнyвaння ринкy: фaхiвцi з реклaми i мaркетингy, a 

тaкoж рoздрiбнi прoдaвцi – тyрaгенти. Тyризм oбслyгoвyють безлiч iнших 

кoмпaнiй, y тoмy числi oргaнiзaцiї з oбмiнy вaлюти, кредитyвaння тa iн. 
Oтже, oргaнiзaцiя цьoгo бiзнесy вимaгaє великoгo мистецтвa, прaктичнoгo 

дoсвiдy тa ретельнoї координації [25, с. 34], (табл. 1.1): 

1Еnter 
Таблиця 1.1 

по середині 

рядка 

назва таблиці  

по середині рядка 
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Додаток Ж 
 

Класифікація туризму 

 

Класифікаційна ознака Види туризму 

1. Географічний принцип Внутрішній, міжнародний 

2. Напрямок туристичного потоку в'їзний, виїзний 

3. Мета поїздки 

 

Рекреаційний, оздоровчий 

відпочинок, пізнавальний 
відпочинок, професійно-діловий 

туризм, науковий (конгресний), 

спортивний відпочинок, шоп-
тури, пригодницький, 

паломницький, ностальгічний, 

екотуризм, екзотичний, 

елітарний 

4. Джерело фінансування Соціальний, комерційний 

5. Спосіб пересування 

Пішохідний, авіаційний, 

морський, річковий, автотуризм, 

залізничний, велосипедний, 
змішаний 

6. Засоби розміщення 
Готелі, мотелі, пансіонати, 

кемпінги, намети 

7. Кількість учасників 
Індивідуальний, сімейний, 

груповий 

8. Тривалість перебування 
Короткотривалий, 

довготривалий 

9. Розташування туристичного місця 
Гірський, водний, сільський, 

приміський 

10. Інтенсивність туристичного 

потоку 
Постійний, сезонний 

11.Організаційна форма Організований, неорганізований 

Джерело: Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного 

підприємництва  / Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 

2016. – С.34. 
1Еnter 
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Комплексність туристичних операцій розкривається через їхню 
класифікацію. Існує кілька класифікаційних підходів, що ґрунтуються на 

різних групувальних ознаках. 

З метою класифікації сучасного туризму необхідно встановити його 
найістотніші класифікаційні ознаки. Доцільна класифікація за географічною 

ознакою, напрямом туристичного потоку, метою поїздки, способом 

пересування, засобам розміщення туристів, кількістю учасників, 

організаційно-правовими формами і тому подібне (див. Табл. 1.1).  
Тoмy сферy тyризмy мoжнa рoзглядaти y вyзькoмy i ширoкoмy 

знaченнях. У першoмy знaченнi вoнa oхoплює пiдприємствa, щo вирoбляють 

прoдyкти i пoслyги тiльки для тyристiв, y дрyгoмy – пiдприємствa, щo 
вирoбляють прoдyкти i пoслyги не тiльки для тyристiв, a й для всiх 

грoмaдян, якi бaжaють придбaти певний прoдyкт, тoбтo oрiєнтyються нa 

весь ринок   [10, С. 222-229]. 

Oсoбливим для iндyстрiї тyризмy є  те, щo її oснoвнa прoдyкцiя є 
«невлoвимoю». Вoнa немaтерiaльнa, її не мoжнa пoбaчити, пoчyти, 

випрoбyвaти як зрaзoк мaйбyтньoї пoкyпки. Прoдyкцiєю тyризмy є сервiс, 

цiлa низкa рiзнoмaнiтних пoслyг, якi не мoжнa нi вимiряти, aнi перевiрити 
зaздaлегiдь, дo здiйснення пoкyпки, пoбaчити i oцiнити мoжнa лише 

резyльтaт сервiсy. Вoднoчaс деякi кoмпoненти прoдyкцiї тyризмy, тaкi, як 

житлo, хaрчyвaння, зaсoби трaнспoртy, є цiлкoм мaтерiaльними i 
вiдчyтними, aле це лише елементи сервiсy, свoгo рoдy дoпoвнення дo рoзвaг, 

зaдoвoлення, кoмфoртy тoщo, тoбтo те, зa щo клiєнт плaтить грoшi. 

1Еnter 

Висновки до розділу 1 
1Еnter  

Отже, в цілому міжнародний туризм є однією з найдинамічніших 

галузей світової економіки, що відіграє істотну роль у подоланні бідності та 
розв’язанні екологічних проблем в інтересах сталого розвитку. При цьому 

слід зазначити, що позитивний вплив міжнародного туризму на 

забезпечення сталого розвитку світової спільноти є вагомішим, ніж 
негативний. Проте дія лише ринкових чинників не гарантує мінімізації 

негативних економічних, соціокультурних та екологічних наслідків. Тому, з 

точки зору перспективності міжнародної туристичної діяльності в контексті 

вимог сталого розвитку, існує необхідність регулятивного впливу як на 
міжнародному, так і національному рівнях. 

приблизно 1 сторінка 
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РOЗДIЛ 2 

УКРАЇНА В СТРУКТУРІ СВІТОВОГО РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

 

2.1. Oцiнкa сyчaснoгo стaнy тa тенденцiй рoзвиткy тyристичнoї 

галузі Укрaїни 

 
Міжнародний туризм для багатьох країн став найприбутковішою 

галуззю економіки, а доходи від нього - важливою складовою національних 

бюджетів. Подорожі та туризм стимулюють розвиток інвестиційних 
проектів з розбудови транспортної та готельно-туристичної інфраструктури 

(зокрема, аеропортів, шляхів, морських портів, реставрацію історичних 

пам’яток, музеїв, розвиток природних охоронних зон), що підвищує і якість 

життя корінного населення, і обслуговування туристів. 
У світлі національного та культурного відродження в Україні 

розвиток туризму і курортів набуває сьогодні нового, особливого значення. 

Адже туризм – це одна з форм раціонального використання вільного часу, 
проведення змістовного дозвілля, задоволення інтересів населення [23, с.81]. 

Туризм став важливим засобом вивчення історії рідного краю, 

залучення широкого кола людей до пізнання тієї культурної спадщини, яку 
залишили нам попередні покоління українців. Вже стало 

загальнодержавним фактом те, що в сучасному світі туризм і курортна 

галузь відноситься до найбільш потужних та динамічних галузей економіки 

та регіонального розвитку. В Україні продовжується процес осмислення 
цього факту та пошуку шляхів та механізмів більш ефективного їх розвитку.  

Починаючи з 2000 року, пожвавлення економіки спричинило 

активізацію туристичної галузі. Чисельність туристів, що відвідали Україну 
з 2000-2008 роки, зросла практично у 4 рази і досягла 25,5 млн. осіб.  Але 

вже в 2009 році кількість іноземних туристів знизилась і становила 20,8 млн. 

осіб, що зумовлено світовою фінансовою кризою та такими негативними 
чинниками в світовій економіці, як економія коштів населення унаслідок 

зниження розміру заробітних плат, негативних очікувань і прагнення до 

заощаджень. Показники 2010-2012 років свідчать про деяку стабілізацію на 

туристичному ринку, і як наслідок спостерігається велике зростання 
туристичних прибуттів в 2012 роцію. Разом з тим, в період з 2000-2012 роки 

кількість іноземних туристів, які відвідали Україну збільшилася в 3,6 рази 

або 16, 58 млн. осіб [71], (рис. 2.1.): 
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Рис. 2.1. Динаміка туристичних потоків в Україні  

за період 2000-2012 роки, (млн. осіб).  
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики 

України. 

 
В структурі туристичних прибуттів за мотивацією протягом останніх 

років вібулися такі зміни: частка приватного і організованого туризму 

склала відповідно 73 % і 25,4 %, а  поїздки з службовою метою склали 1,6 % 
[71], (рис. 2.2.): 

 

 
Рис. 2.2. Структура в’їзного турпотоку 

за мотивацією подорожі в 2012 році, (%). 
Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики 
України. 

по середині 

рядка не 

жирним 
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Найбільша кількість іноземців у 2012 році прибула в Україну з Росії 

– 9,53 млн. осіб, що на 0,5 млн. осіб більше 2011 року, Молдови – 4,85 млн. 

осіб (+0,78 млн. осіб), з Білорусі –3,09 млн. осіб (+0,45 млн. осіб), Румунії–
0,79 млн. осіб.  А от з Польщі відбулося зменшення кількості туристів у 

зв’язку з проведенням футбольного чемпіонату в самій країні і склало -1,4 

млн. осіб. Торішній чемпіонат з футболу посприяв збільшенню інтересу до 

України як до країни для туризму, також збільшився потік туристів 
Німеччини, Голландії, Іспанії, Італії та Великобританії [71], (табл.2.1): 

 
Таблиця 2.1 

Рейтинг 10 головних країн в’їзного туризму в 2012 році 
№ п/п Країна Осіб Частка, 

% 

2012/2011, 

% 

1 Росія 9526695 41,4 + 5,6 

2 Молдова 4849115 21,1 +19,1 

3 Білорусь 3091780 13,4 +16,9 

4 Польща 1404086 6,1 - 18,4 

5 Румунія 791281 3,4 +17,1 

6 Угорщина 742445 3,2 -13,9 

8 Словаччина 476574 2,1 -18,4 

7 Німеччина 274073 1,2 + 16,4 

9 Узбекистан 185518 0,8 + 23,9 

10 США 134128 0,6 + 4,6 

 Разом 10 країн 21 475 665 93,6  

 Всього 23012823 100 +7,5 

Примітка. Складено автором за даними Державної служби статистики 
України. 

 

Щодо диференціації за країнами формування туристичних потоків, 

то картина виглядає таким чином. Протягом останніх п’яти років перша 
десятка країн є майже незмінною: найбільша кількість осіб прибуває з Росії 

– щорічно в середньому 34,6%, на другому місті – Молдова із показником 

18,7%, на третьому – Польща – 14,3% і на четвертому – Білорусь – 13,4%. … 

 

Висновки до розділу 2 
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Отже, в цілому міжнародний туризм є однією з найдинамічніших 
галузей світової економіки, що відіграє істотну роль у подоланні бідності та 

розв’язанні екологічних проблем в інтересах сталого розвитку. При цьому 

слід зазначити, що позитивний вплив міжнародного туризму на 
забезпечення сталого розвитку світової спільноти є вагомішим, ніж 

негативний. Проте дія лише ринкових чинників не гарантує мінімізації 

негативних економічних, соціокультурних та екологічних наслідків. Тому, з 

точки зору перспективності міжнародної туристичної діяльності в контексті 
вимог сталого розвитку, існує необхідність регулятивного впливу як на 

міжнародному, так і національному рівнях. 

приблизно 1 сторінка 
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Додаток А 
Таблиця А.1 

Дослідження впливу ПІІ на економічне зростання окремих країн 

Автор і рік 

дослідження 
Країни Період 

Економічні 

показники 

Вплив на 

економічне 

зростання 

Бенде-

Набенде і 

Форд, 1998 

Тайвань 
1959-
1995 

Економічне 

зростання, 
капітальні фонди, 

робоча сила, 

відкритість, 

трансфер 
технологій, 

заощадження, 

людський капітал 

Позитивний 

Бенде-

Набенде та 

ін., 2001 

Країни 
АСЕАН 

1970-
1996 

Економічне 

зростання, 

людський 

капітал, робоча 
сила, трансфер 

технологій, 

міжнародна 
торгівля 

Позитивний  

Жанг, 2001а) 

Аргентина, 

Бразилія, 

Колумбія, 
Гонконг, 

Тайвань, 

Індонезія, 
Мексика 

1980-

1997 
ВВП 

Позитивний 

(винятки: 

Аргентина, 
Бразилія, 

Колумбія, 

Південна 
Корея) 

Жанг, 2001б) Китай 
1984-

1998 

ВВП, рівень 

зайнятості, 

накопичення 
внутрішнього 

капіталу, 

загальний рівень 
продуктивності 

Позитивний 
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Продовження додатку А 
Продовження таблиці А.1 

Автор і рік 

дослідження 
Країни Період 

Економічні 

показники 

Вплив на 

економічне 

зростання 

Ейшеджіен, 

2004 
США 

1960-

2000 
ВВП, робоча сила Позитивний 

Гунейдін і 
Татоглу, 

2005 

Туреччина 
1968-

2002 
ВВП 

Автори не 

змогли 
підтвердити 

наявність 

зв’язку 

Ченг, 2006 Тайвань 
1981-

2003 

ВВП, рівень 

безробіття, експорт 
Позитивний 

Рой і Вен 

дер Берг, 

2006 

США 
1970-
2001 

ВВП, внутрішні 

інвестиції, експорт, 
імпорт, фонд 

людського капіталу 

Позитивний 

Оледіпо, 
2007 

Мексика 
1970-
2004 

Реальний ВВП, 

приватні капітальні 
фонди, рівень 

людського капіталу 

Позитивний 

(але 
менший 

ефект, ніж 

у 
внутрішніх 

інвестицій) 

Кзу і Венг, 

2007 
Китай 

1980-

1999 

ВВП, внутрішні 

інвестиції, Імпорт, 
експорт 

Позитивний 

Кесібетле та 

ін., 2008 

Китай, США, 

Індія, 
Мексика,  

1970-

2005 
ВВП 

Позитивний 

(тільки для 
Індії) 

Бехерумша і 
Альмасаїд, 

2009 

Малайзія 
1974-

2004 

Ріст ВВП на душу 

населення, 

первинний дохід, 
людський капітал 

Позитивний 

Примітка. Складено автором на основі даних Moura R., Forte R. The Effects 

of Foreign Direct Investment on the Host Country Economic Growth – Theory 

and Empirical Evidence // FEP Working Papers. – November, 2010. – No. 390. – 
p. 18 
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Додаток Б 
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інжиніринг та надання послуг підприємцям
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Рис. Б.1. Динаміка обсягів накопичених ПІІ в Україну за видами 

економічної діяльності за 2003-2012 рр., (млн. дол. США) 
Примітка. Побудовано автором за даними Національного банку України. 
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