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Методичні рекомендації до виконання курсової роботи  містять основні 

вимоги до оформлення курсової роботи, порядок розміщення матеріалів у курсовій  

роботі, оформлення посилань у тексті курсової роботи, вимоги до електронної версії 

курсової роботи, тематика курсових робіт, додатки. Для студентів, галузі знань 

29 «Міжнародні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  

освітньо-професійної програми: «Міжнародні економічні відносини».  
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1. Основні вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Курсова робота має бути оформлена відповідно до встановлених вимог. Якість оформлення 

роботи враховується при її оцінці. 

Робота виконується на одній стороні стандартного білого аркушу формату А4 (розмір 

210х297 мм).  

Текст друкується за допомогою комп’ютера з дотриманням таких вимог: 

 шрифт – Times New Roman, звичайний, 

 розмір шрифту (кегль) – 14,  

 міжрядковий інтервал тексту – 1,5, до тридцяти рядків на сторінці,  

 вирівнювання основного тексту – за шириною,  

 колір тексту – чорний. 

Роботу необхідно друкувати, лишаючи поля таких розмірів: 

 лівий – 25 мм,  

 правий – 10 мм,  

 верхній та нижній – 20 мм. 

Обсяг курсової роботи  становить – 50-60 сторінок, без врахування списку використаних 

джерел та додатків. Допускається відхилення від зазначеного обсягу у межах 20%. 

 

2. Порядок розміщення матеріалів у курсовій  роботі 
 

 Курсова робота містить: 

1. Титульний аркуш. 

2. Зміст. 

3. Перелік умовних скорочень (у разі необхідності).  

4. Вступ.  

5. Основна частина.  

6. Висновки.  

7. Список використаних джерел.  

8. Додатки: 

 

Кожна структурна частина роботи (за винятком підрозділів) починається з нової сторінки. 

 

Титульний аркуш оформлюється відповідно до встановлених вимог (див. Додаток Г)  

(Зразок оформлення змісту див. Додаток Д. 

Перелік умовних скорочень застосовується в разі використання маловідомих скорочень, 

специфічної термінології, позначень тощо. Перелік подається у вигляді окремого списку, який 

розміщується після змісту перед вступом.  

Вступ (3-4 сторінки). У вступі розкривається актуальність і стан розробки наукової 

проблеми, наводиться обґрунтування необхідності проведення дослідження та інші вихідні дані до 

курсової роботи у рекомендованій послідовності. 

Основна частина складається з розділів, підрозділів, в окремих випадках можуть 

виділятись пункти, якщо це обумовлено особливостями теми. Кожний розділ висвітлює 

самостійне питання, а підрозділ окрему частину цього питання.  

 

Висновки (2-3 сторінки) подаються теоретичні узагальнення, практичні пропозиції, які є 

результатом проведеного аналізу матеріалу кожного розділу, параграфу у послідовності згідно зі 

змістом курсової роботи. 

Список використаних джерел. Курсова робота повинна завершуватися списком 

використаних джерел, на які є посилання в тексті роботи та які використані при її підготовці та 

написанні. 
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Бібліографічний опис джерела складають безпосередньо за першоджерелом або виписують 

із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення 

назв тощо.  

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку в такій послідовності: 

Закони України, Постанови Уряду, Укази Президента, монографії,  матеріали періодичних видань, 

сайти Інтернет.  

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, 

місце видання, видавництво, рік видання. Для статей, що опубліковані в періодичних виданнях, 

зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер 

журналу чи дату виходу газети, сторінки на яких надрукована стаття (див. Додаток Е). Якщо 

використовується інформація з Інтернету, вказати сайт, VEB-сторінку, автора, назву публікації. 

Додатки. У додатках вказується інформація, яка стосується роботи, однак не може бути 

розміщена безпосередньо в її тексті. Це можуть бути таблиці, карти, схеми, малюнки, які 

відображають положення роботи та її результати.  

Додатки розміщуються в порядку появи на них посилань у тексті роботи, кожний додаток 

починається з нової сторінки. Не повинно буди  додатків, про які не згадується в тексті роботи.  

Додатки позначаються не цифрами, а послідовно літерами (Додаток А, Додаток Б, Додаток 

В, тощо) у правому верхньому кутку сторінки.  

 

3. Написання роботи 

 

Вступ – це частина курсової роботи, яка дає загальне уявлення про конкретний напрям 

наукового пошуку і містить необхідні кваліфікаційні характеристики проведеного наукового 

дослідження. 

Вступ містить у собі; 

- обґрунтування актуальності обраної теми, характеристику сучасного стану проблеми, 

визначення мети та завдань роботи, об’єкта, предмета, методів та інформаційної бази 

дослідження; 

- визначення практичної спрямованості наслідків роботи; 

- відомості про внесок автора, наукову новизну. 

Актуальність теми передбачає розкриття ступеня важливості і значущості обраної теми. 

Схема обґрунтування актуальності проблеми дослідження може бути такою: 

- дати оцінку сучасного стану об’єкта дослідження з акцентуванням уваги на проблемах і 

суперечностях розв’язання проблеми; 

- оцінити стан наукової розробленості даної проблеми (на основі стислого аналізу літератури 

визначити коло науковців, які займалися її розробкою, висвітлити проблематику їх 

досліджень, наголосити на маловивчених моментах); 

- зробити висновок про те, що не розробленість певного аспекту проблеми зумовила вибір теми 

дослідження. 

 Як правило актуальність проблеми пов’язана з дією декількох чинників: 

- актуальність для розвитку економіки України; 

- актуальність для розвитку міжнародних позицій України та її участі в глобалізаційних 

процесах. 

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію, й обраний 

для вивчення. У зв’язку з тим, що один і той же об’єкт може вивчатися в різних аспектах, то 

доцільно в процесі дослідження зосередити увагу на одному з них. Об’єктом дослідження в галузі 

міжнародних економічних відносин є система (сукупність) міжнародних економічних відносин в 

цілому або її частина. Об’єкт дослідження пов'язаний із його предметом. 

Предмет дослідження перебуває в межах об’єкту і на предметі безпосередньо зосереджена 

увага дослідника, це тільки ті суттєві зв’язки та відношення, які підлягають безпосередньому 

вивченню в даній роботі. Об’єкт і предмет повинні бути завжди взаємопов’язаними як загальне і 

часткове, як система та її компонент. Важливо розуміти, що предмет дослідження є вужчим, ніж 

об’єкт, і саме предмет визначає тему курсової роботи. 
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Мета дослідження – це загальна спрямованість наукового пошуку, кінцевий результат 

конкретного дослідження. Метою дослідження  є аналіз, узагальнення чи розвиток, а також 

розробка методичних рекомендацій або шляхів удосконалення (оптимізації) предмета дослідження 

стосовно об’єкта дослідження. Не слід формулювати мету як: «дослідження..», «вивчення..», 

«з’ясування..», тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета 

роботи повинна тісно переплітатися з назвою й чітко відображувати, що саме розв’язується в 

роботі.  

Завдання дослідження – це конкретні дії дослідника, які сприяють досягненню визначеної 

мети. Визначення завдань, як правило, робиться у формі переліку (вивчити, описати, встановити, 

визначити, виявити, обґрунтувати, розробити, вивести залежність тощо). Існує своєрідна ієрархія 

завдань, яка охоплює: 

- вивчення загальнотеоретичних питань дослідження; 

- виявлення джерел виникнення проблемної ситуації; 

- обґрунтування методики для розв’язання виявленої проблеми; 

- аналіз та узагальнення результатів дослідження; 

- розробка практичних рекомендацій для впровадження результатів. 

Формулювання завдань дослідження слід проводити дуже ретельно, оскільки опис їх 

розв’язання складатиме зміст розділів курсової роботи, крім того,  вони повинні бути відображені 

в заголовках розділів. 

Методи дослідження – це спосіб дій дослідника в процесі проведення наукового 

дослідження. У цьому підпункті вступу необхідно перелічити методи, які були використані для 

виконання визначених завдань. Не слід перераховувати методи відірвано від змісту роботи, 

потрібно коротко і змістовно визначити, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. 

Наукова новизна отриманих результатів. Тут потрібно подати коротку анотацію 

наукових положень запропонованих автором роботи особисто. Формулювання положень може 

бути таким: «уперше одержано….», «виявлено…», «удосконалено…», «визначено залежність 

між…», «обґрунтовано…», «досліджено вплив…», «уточнено поняття…», «дістало подальший 

розвиток…» тощо. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Коротко викладають зв'язок 

обраного напрямку дослідження з науковими планами кафедри, з галузевими та (або) державними 

планами та програмами. 

Практичне значення одержаних результатів може виражатися в різних формах, залежно 

від характеру самої роботи. Слід вказати, де результати роботи можуть мати найбільше 

застосування: у подальшій науково-дослідній діяльності, у сфері підприємницької діяльності, у 

навчальному процесі. Зазначення напрямків та способів практичного використання результатів 

має формулюватись максимально конкретно.  

Апробація результатів дослідження - наводяться дані щодо участі автора в конференціях, 

колоквіумах, круглих столах та щодо публікацій за темою курсової роботи.  

Структура роботи. Коротко визначається кількість структурних частин і загальний обсяг 

роботи. Наприклад: “Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, 

… розділів, …підрозділів, висновків, списку використаних джерел із … найменувань, … додатків. 

Загальний обсяг роботи …сторінок”. 

Основна частина складається з двох чи трьох обов’язкових розділів, у кожному з яких два 

чи три підрозділи. У випадку, коли логіка розкриття обраної теми дослідження потребує іншої 

структури основної частини роботи, слухач може змінити кількість підрозділів за умов узгодження 

з керівником курсової роботи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту 

кожного розділу повинна передувати передмова з стислим описом вибраного напрямку 

дослідження. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у 

розділі наукових і практичних результатів, що надає можливість вивільнити загальні висновки від 

другорядних подробиць. 

Розділ 1. Містить теоретичні засади аналізу проблеми за обраним напрямом. У цьому 

розділі проводиться аналітичний огляд літературних джерел й аналіз теоретичних підходів до 

вивчення об’єкта дослідження. Суть та зміст предмета дослідження, його вплив на стан економіки. 
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Розділ 2 за змістом є аналітичним. У ньому вивчається взаємозв’язок та взаємовплив 

предмета та об’єкта дослідження. У другому розділі наводять методи розв’язання поставлених 

задач, розробляють методику проведення дослідження. 

Розділ 3 має оптимізаційний або рекомендаційний характер. Його присвячено питанням 

удосконалення предмета дослідження стосовно умов об’єкта дослідження, оптимізації одного чи 

декількох найбільш значущих елементів предмета дослідження, обґрунтуванню економічної 

доцільності запропонованих пропозицій щодо удосконалення об’єкта дослідження з урахуванням 

міжнародних світогосподарських процесів. 

Між структурними частинами повинен існувати логічний зв'язок, тому наступний розділ 

або підрозділ роботи повинен випливати з попереднього, на що необхідно вказати одним - двома 

реченнями в кінці кожного структурного елементу. 

Висновки. Викладаються найважливіші результати, одержані в роботі, які повинні містити  

формулювання вирішеного наукового завдання. Висновки автора повинні бути обґрунтованими, 

відрізнятись науковою новизною, виступати результатом самостійного дослідження та 

окреслювати перспективи подальшого дослідження теми. У висновках формулюються пропозиції 

та  рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. 

Посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин у 

висновках не допускаються! 

Результатом цього етапу є написання першого варіанту курсової роботи, який подається 

здобувачем вищої освіти  для перевірки науковому керівнику. 

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст та результати 

дослідження, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.  

 

4. Оформлення посилань у тексті курсової роботи 

 

Особливу увагу при написанні курсової роботи слід приділити використанню наукових 

праць інших авторів. Таке використання можливе лише за умови дотримання авторських прав, за 

допомогою належним чином оформлених посилань. 

При написанні курсової роботи слухач повинен обов’язково посилатися на авторів і 

джерела, з яких запозичено матеріали або окремі результати, на ідеях і висновках яких 

ґрунтується дослідження. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити 

достовірність відомостей про їх цитування, дають необхідну інформацію про рівень наукових 

джерел, які використовувались, їх зміст тощо.  

Посилатися слід на останні видання праць. На більш ранні видання можна посилатися лише 

в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останньої публікації. 

Посилання робляться після закінчення цитування джерела або після узагальненого викладу 

даних, запозичених з конкретного джерела (джерел). 

Посилання на джерела оформляють у квадратних дужках відповідно до списку 

використаних джерел. Наприклад: "Учений розробив методику прогнозування потреби у 

висококваліфікованих фахівцях " [12, с.35] означає посилання на матеріал, вміщений на тридцять 

п’ятій сторінці друкованого джерела, яке розміщене у списку під дванадцятим номером.  

Враховуючи особливості  викладеного в роботі матеріалу, допускаються посилання лише 

на порядковий номер джерела. Наприклад: "Інституційне оформлення державної служби 

розпочалося із набуттям чинності Закону України "Про державну службу" [7]". У цьому випадку 

цифра 7 означає порядковий номер, під яким названий правовий акт вміщено в списку 

використаних джерел. Або: "Сьогодні оголошення про вакантні посади державних службовців 

розміщуються на офіційних веб-сайтах органів державної виконавчої влади" [24-27; 32]. Тут 

розуміється, що в списку використаних джерел під порядковими номерами 24, 25, 26, 27 та 32 

вміщено опис відповідних Інтернет-ресурсів. 

Наявність посилань є обов’язковою вимогою щодо оформлення курсової роботи. 

Цитати. Сильною стороною наукового дослідження є вміння здобувача вищої освіти на 

підтвердження своєї правоти посилатися на авторитетні джерела або дискутувати зі своїми 

опонентами. У цьому випадку академічний етикет вимагає правильного відтворення тексту 
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цитати. Текст цитати береться в лапки, приводиться в тій же граматичній формі, що і в даному 

джерелі, зі збереженням особливостей авторського тексту та мовою оригіналу. 

При непрямому цитуванні (при викладі думок інших авторів своїми словами) необхідно 

максимально точно викладати авторські думки й коректно оцінювати міркування опонента. 

Цитування не повинне бути ні надлишковим, ні недостатнім: надлишкове цитування створює 

враження компілятивного характеру роботи, а недостатнє — знижує наукову цінність роботи 

слухача. 

Обов’язково кожна цитата повинна супроводжуватися посиланням на джерело, оскільки 

при замовчуванні фактів використання чужого матеріалу курсова робота до захисту не 

допускається. 

 

Примітки. У примітках до ілюстрацій  вказують довідкові і пояснювальні дані. Якщо 

приміток на аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:  

 

Примітки: 

*Побудовано автором на основі даних Держкомстату України. 

**Джерело:………. 

Якщо примітка одна, то після слова “Примітка” ставлять крапку. Примітки розміщують під 

таблицями, малюнками тощо. 

Ілюстрації. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід 

розміщувати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на 

наступній сторінці.  

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідності під 

ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підмалюнковий текст) чи примітки.  

У тексті роботі усі ілюстрації іменуються словом "Рисунок" або скорочено "Рис." 

Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за 

винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і 

порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад: "Рисунок 3.1" – це перший 

рисунок третього розділу. Назва ілюстрації розміщується по центру сторінки зразу під 

зображенням, пишеться з великої букви і відділяється від порядкового номера знаком тире.  

Наприклад:  

 
Рис.2.7.  Схема сучасного економічного циклу 

 

Якщо в роботі вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують згідно з наведеними 

вимогами.  

Таблиці. Зведений цифровий матеріал у курсовій роботі оформляють у вигляді таблиць. На 

всі таблиці має бути посилання в тексті роботи. 

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за 

винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і 

номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, "Таблиця 3.1" – перша таблиця третього 

розділу. Допускається скорочення "Табл.3.1" 
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Формули. Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, з 

абзацного відступу. Вище і нижче кожної формули повинно бути залишено не менше одного 

вільного рядка. 

Формули (за винятком формул, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу.  

Наприклад: 

 

МV = РQ,                                                                                (1.3) 

 

де М — маса грошей в обігу;  

V — середня швидкість обігу грошей;  

Р — середній рівень цін на товари та послуги;  

Q — кількість товарів і послуг представлених на ринку. 

Якщо у роботі тільки одна формула, її нумерують згідно з вищенаведеними вимогами. 

 

5. Вимоги до електронної версії курсової роботи  

 

В умовах дистанційної форми навчання необхідно здати електронний текст кожної курсової 

роботи, який надається окремим єдиним файлом у форматі .doc. 

Назва файлу складається з: 

- абревіатури підрозділу навчального закладу – факультету міжнародних відносин 

(ФМВ); 

- КР – курсова робота; 

- навчальна дисципліна, з якої написана курсова робота 

- рік захисту курсової роботи; 

- шифр спеціальності підготовки фахівців та освітньо-професійна програма; 

- прізвища слухача. 

Перераховані складові назви файлу відділяються один від одного символом  _  

(підкреслювання). 

Наприклад: ФМВ_КР_Теорія_МЕВ_2021_292_1_Петров.doc. 
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6. Тематика курсових робіт 

 

1. Торгово-економічне співробітництво країни (за вибором) з країною або групою країн. 

2. Фактори, що впливають на динаміку і структурні зрушення в сучасній міжнародній 

торгівлі. 

3. Конкурентні переваги країни (за вибором) на світовому товарному ринку.  

4. Аналіз зовнішньої торгівлі країни (за вибором) за період. 

5. Сучасні особливості міжнародної торгівлі послугами. 

6. Аналіз зовнішньої торгівлі послугами країни (за вибором) за період. 

7. Нетарифні бар'єри в сучасній міжнародній торгівлі (з конкретизацією виду нетарифного 

бар'єру). 

8. Особливості зовнішньоторговельної політики Євросоюзу (іншого інтеграційного блоку 

(митного союзу) або країни) на сучасному етапі. 

9. Зовнішньоторговельна політика США і засоби її здійснення. 

10. Міжнародний ринок праці: сучасні тенденції і динаміка розвитку. 

11. Тенденції та проблеми розвитку трудової міграції в СНД (або іншій групі країн за 

вибором). 

12. Основні напрямки в імміграційній політиці країни або групи країн (за вибором). 

13. Грошові перекази мігрантів і їх роль в соціально-економічному розвитку країн-реципієнтів. 

14. Міжнародний обмін технологіями: фактори, тенденції та динаміка. 

15. Особливості розвитку національних інноваційних систем на прикладі країни (за вибором). 

16. Фактори, тенденції та динаміка потоків прямих іноземних інвестицій (в світі або в регіоні)  

17. Особливості діяльності ТНК країн, що розвиваються (або розвинених) країн у світі (регіоні 

або країні). 

18. Транснаціоналізація світової економіки. 

19. Еволюція світової валютної системи. 

20. Проблеми і перспективи функціонування Ямайської валютної системи. 

21. Кредитна діяльність МВФ (Всесвітнього Банку, регіонального банку розвитку) в світі, 

регіоні або країні (за вибором) 

22. Особливості інтеграційних процесів в регіоні світу (за вибором). 

23. Країна (за вибором) в міжнародних інтеграційних процесах 

24. Проблема зовнішнього боргу в розвинених країнах (на прикладі ...) 

25. Економічні наслідки розширення ЄС в 2004-2007 рр. 

26. Антикризова політика ЄЦБ після розвитку світової фінансової (2008 г.) і боргового криз 

(2010 р) 

27. Роль транснаціональних банків у світовій фінансовій системі 

28. Основні тенденції та проблеми Єдиної аграрної політики ЄС 

29. Трансформація економічної політики ЄС в посткризових умовах 

30. Створення антикризових механізмів в ЄС після світової фінансової (2008 г.) і боргового 

криз (2010 р) 

31. Бюджетна політика країн ЄС і її основні інструменти 

32. Місце і роль криптовалюта в світовій фінансовій системі 

33. Перспективи використання технології блокчейн в платіжних системах 

34. Роль Базеля III в зниженні фінансових ризиків 

35. Порівняльний аналіз використання готівкових та безготівкових грошей в різних країнах 

світу. 

36. Міжнародні фінансові центри. 

37. Міжнародні офшорні центри. 

38. Регулювання офшорного фінансового бізнесу. 

39. Світовий ринок електронних грошей. 

40. Національні платіжні системи та фінансова безпека. 

41. Валютна структура міжнародних платежів і розрахунків: сучасні тенденції і оцінка 

перспектив. 
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42. Міжнародні грошові перекази і економічна залежність. 

43. Деоффшорізація і майбутнє міжнародних фінансів. 

44. Міжнародний платіжний роздрібний бізнес: досвід країн, що розвиваються. 

45. Роль і значення технологій та інформації в світовій економіці.  

46. Високотехнологічні компанії: сутність, основні характеристики, стан (на прикладі 

конкретної компанії). 

47. Нові форми кооперації в сфері обміну технологіями. 

48. Роль інновацій в сучасній економіці. 

49. Особливості торгівлі високотехнологічною продукцією. 

50. Основні характеристики міжнародного ринку високотехнологічних товарів 

51. Фактори і тенденції розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапі. 

52. Діяльність ТНК в міжнародній торгівлі. 

53. Міжнародна торгівля - найважливіший фактор економічного зростання в умовах відкритої 

економіки. 

54. Роль і значення транспортних послуг в міжнародній торгівлі. 

55. Міжнародна торгівля паливно-енергетичними товарами. 

56. Міжнародна торгівля чорними та кольоровими металами. 

57. Міжнародна торгівля лісопаперової продукцією. 

58. Міжнародна торгівля продовольчими товарами. 

59. Міжнародна торгівля високотехнологічною продукцією. 

60. Міжнародна торгівля і економічна безпека держави. 

61. Місце інтеграційних об'єднань в міжнародній торгівлі. 

62. Особливості торгівлі високотехнологічною продукцією. 

63. Основні характеристики міжнародного ринку високотехнологічних товарів. 

64. Світовий ринок об'єктів інтелектуальної власності: характеристика, види, показники, 

особливості торгівлі. 

65. Росії на світовому ринку об'єктів інтелектуальної власності (ОІВ). 

66. Фактори і тенденції розвитку світового ринку послуг; 

67. Найважливіші тенденції і фактори, що визначають розвиток кон'юнктури ринків 

сировинних товарів. 

68. Форми і методи торгівлі на сучасному етапі (на прикладі конкретного світового ринку). 

69. Міжнародні фінансові центри. 

70. Міжнародні офшорні центри. 

71. Регулювання офшорного фінансового бізнесу. 

72. Світовий ринок електронних грошей. 

73. Платіжна інтеграція в ЄС. 

74. Деоффшоризація і майбутнє міжнародних фінансів. 

75. Зовнішня торгівля однієї з країн Азіатського регіону (на вибір студента) 
76. Роль і місце Лондона як МФЦ в системі міжнародних фінансів 
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