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та

ВСТУП
Особливістю сучасних міжнародних економічних відносин є те, що їх
основним суб'єктом виступає підприємство як ключова ланка ринкової
економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і
невід'ємною

сферою

господарської

діяльності,

яка

при

ефективному

використанні всього комплексу сучасних форм і методів міжнародного бізнесу
здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний
рівень, якість продукції, що виробляється.
Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки
до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого
типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств — це
суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні
мікроекономіки, так і в масштабах усього народного господарства.
Україна поступово займає своє місце в системі нового міжнародного
економічного

порядку.

Створення

високоефективного

механізму

функціонування зовнішньої економіки України потребує належної підготовки
магістрів у цій галузі. Фахівець з менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності

має

опанувати

механізм

організації

та

здійснення

зовнішньоекономічної діяльності підприємств України, пізнати роль держави в
регулюванні

зовнішньоекономічного

сектору

економіки

та

інструменти

митного, валютного і податкового регулювання ЗЕД підприємств, знати
способи виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення
зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями, порядок
розробки та укладання міжнародних господарчих контрактів, принципи
міжнародних розрахункових та кредитних відносин, особливості страхування
ЗЕД тощо.
З метою формування у студентів системи теоретичних знань і набуття
практичних навичок у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
виконується курсова робота.
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В методичних рекомендаціях відображається, яким чином проводиться
вибір теми курсової роботи з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
вивчення спеціальної літератури з обраної теми, складання плану, збір вихідної
інформації на підприємстві, розкриття змісту курсової роботи, оформлення
роботи, подання роботи на рецензію та її захист.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цілі та етапи виконання курсової роботи
Метою виконання курсової роботи є:
 глибоке вивчення теорії питання в сучасному його стані;
 ознайомлення із застосуванням теорії на практиці;
 вивчення,

збір,

систематизація

та

обробка

економічної

й

зовнішньоекономічної інформації;
 вироблення вміння формулювати пропозиції, спрямовані на
підвищення ефективності зовнішньоекономічного господарювання
на основі узагальнення вивченого матеріалу;
 виявлення самостійної точки зору студентів на поставлені
запитання.
Курсова робота виконується на основі вивчення спеціальної економічної
літератури,

інших

джерел

інформації,

а

також

дослідження

умов

зовнішньоекономічної діяльності й економічних показників конкретних
підприємств.
У процесі курсової роботи студенти самостійно здійснюють збір
необхідної інформації, її обробку, обґрунтування пропозицій щодо розглянутих
питань, що є, по суті, одним із видів науково-дослідної роботи. Виконання
курсової роботи на високому теоретичному та практичному рівнях, її
положення можуть бути базою для підготовки доповіді на науковій
конференції, публікації студентських наукових праць.
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Курсова робота є початком роботи над дипломною, що сприяє посиленню
спеціалізації майбутніх фахівців відповідно їхнім можливим місцям роботи, а
також підвищенню відповідальності до виконання цієї роботи.
Керівництво за виконанням курсової роботи здійснює викладачконсультант.
Процес виконання курсової роботи містить низку послідовних етапів,
основними з яких є:
 вибір теми роботи;
 затвердження обраної теми та керівника роботи кафедрою;
 розробка завдання та складання календарного плану-графіку виконання
курсової роботи;
 затвердження кафедрою та прийняття завдання до виконання студентом;
 робота зі спеціальною літературою й іншими джерелами інформації з
обраної теми;
 складання розгорнутого плану роботи;
 визначення об’єкту, предмету та методів дослідження і доказів гіпотез;
 розкриття змісту курсової роботи: викладання теорії питання, аналіз
одержаних матеріалів, обґрунтування висновків та пропозицій;
 написання та подання першого варіанту роботи на ознайомлення
керівникові;
 доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника, оформлення
роботи;
 захист курсової роботи.
Студенти повинні врахувати необхідність виконання всіх перерахованих
етапів, плануючи їх у наведеній послідовності. Обов`язковим є виконання
курсової роботи в строк, встановлений кафедрою у відповідності з навчальним
планом. Студенти, які не виконали курсову роботу в строк або мають
незадовільну оцінку за неї, до екзаменаційної сесії не допускаються.
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1.2.

Структура та обсяг курсової роботи

Курсова робота повинна мати практичну спрямованість.
Завершена курсова робота повинна містити:
 титульний аркуш (типова форма наведена у додатку Г);
 завдання на курсову роботу (нормативна форма наведена у додатку Д);
 анотації;
 зміст (вступ, назви розділів, підрозділів, додатків і використаного
програмного забезпечення, загальні висновки та пропозиції, перелік
використаних джерел);
 перелік умовних позначень (при необхідності);
 вступ;
 два-три розділи з короткими висновками за кожним;
 загальні висновки та пропозиції;
 перелік використаних джерел;
 додатки за сутністю роботи;
 рецензію керівника про курсову роботу студента.
Приклади оформлення змісту курсової роботи наведено у додатку Б.
Обсяг змістовної частини курсової роботи становить у середньому 1,5-2,5
авторських аркушів (25-35 сторінок), у тому числі (орієнтовно):
 вступ – до 3 стор.;
 перший розділ – до 15 стор.;
 другий розділ – до 15 стор.;
 загальні висновки та пропозиції – до 3 стор.
Додатки не мають нормативних вимог за обсягом.
При викладенні матеріалу студент повинен виходити з таких умов:
 кількість сторінок в окремих розділах має відповідати вимогам достатньої
інформативності та обґрунтованості висновків;
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 об'ємні розрахунки та таблиці дослідницького характеру, аналітичні
розрахунки та процедури математичних обґрунтувань моделей і рішень
доцільно виносити у додатки.
1.3. Вибір теми курсової роботи
Вибір теми є першим етапом курсової роботи і має важливе значення для
її успішного виконання.
Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом індивідуально
відповідно тематиці, що рекомендує кафедра (додаток А).
Тематика курсових робіт містить широкий комплекс питань, що
охоплюють

складові

зовнішньоекономічної

виробничо-господарської

діяльності підприємств.
При виборі тем слід виходити з їх наукової та практичної актуальності,
враховувати перспективність, відповідність профілю навчання студента,
необхідність

відображення

процесів,

що

відбуваються

в

зовнішньоекономічному житті. Перевага надається темам, що пов`язані з
науковими дослідженнями кафедри маркетингу та менеджменту ЗЕД. Доцільно
також зберігати послідовність тематики курсових робіт з інших дисциплін.
Студент має право пропонувати тему самостійно, при цьому вона
повинна відповідати навчальній програмі з дисципліни «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності», розглядати актуальні економічні проблеми,
або бути продовженням його наукової роботи.
Тема

курсової

роботи

може

бути

затверджена

за

замовленням

підприємства.
Після того, як тему курсової роботи обрано, і за студентом закріплено
викладача-консультанта, необхідно приступити до її конкретизації.
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1.4. Вивчення спеціальних джерел інформації
з обраної теми
Згідно обраної теми курсової роботи студент самостійно підбирає
інформаційні джерела: законодавчі акти України, офіційні документи, книги,
брошури, статті в наукових і ділових виданнях, матеріали з мережі Інтернет
тощо, накопичує матеріали з теми, вивчає їх.
Написання

роботи

передбачає

обов’язкове

вивчення

чинного

законодавства, постанов Верховної Ради України, наказів, листів та інструкцій
Міністерств економіки та промислової політики України, інших органів
управління з питань, пов’язаних з темою дослідження.
Особливу увагу необхідно звернути на вивчення матеріалів з теми,
опублікованих у періодичній науковій та діловій пресі.
Під час вивчення літературних джерел необхідно ознайомитися із
зарубіжною

економічною

літературою

з

досліджуваної

проблеми,

з

трактуванням понять, термінів, показників обліку, аналізу та прогнозування
зовнішньоекономічної, зокрема економічної й управлінської, діяльності
підприємств, ознайомитися з поглядами і пропозиціями відомих економістів і
менеджерів світу.
Для написання курсової роботи слід використовувати статистичні
матеріали Держкомстату України та його органів, зокрема ―Статистичний
щорічник України‖, ―Україна в цифрах‖, статистичні дані по секторах і галузях
економіки України, що публікуються у діловій пресі.
Поглиблене опрацювання різноманітних джерел інформації надасть
студенту можливість виявити ступінь розробки досліджуваних питань,
усвідомити зв’язок теми роботи із загальними тенденціями розвитку даної
проблеми, з’ясувати сучасний стан питань щодо теми, правильно скласти план
роботи, чіткіше визначити спрямування і методику власних досліджень, обсяг і
характер практичних матеріалів, необхідних для виконання роботи.
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Під час вивчення літературних джерел рекомендується вести робочі
записи у вигляді тез і конспектів, що полегшить систематизацію, узагальнення
матеріалів.
Перелік рекомендованої літератури з менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності наведено в додатку В.
1.5. Складання плану роботи та збір вихідної інформації
План курсової роботи складається згідно завдання, виданого керівником
та з урахуванням вивчення джерел інформації (форма завдання на курсову
роботу наведена в додатку Д).
Основні напрями досліджень за деякими темами наведені у додатку Б.
Після вивчення спеціальної літератури й інших джерел інформації з теми і
складання плану курсової роботи студент приступає до збору практичних
матеріалів на тому підприємстві, за матеріалами якого виконується робота.
Необхідна інформація може бути одержана в таких відділах:
- відділі маркетингу;
- відділі збуту;
- відділі матеріально-технічного забезпечення;
- зовнішньоекономічної діяльності;
- технічному відділі;
- планово-економічному відділі;
- фінансовому відділі;
- бухгалтерії.
Організація збору інформації передбачає:
 складання програми дослідження й аналізу;
 відбір та перевірка інформації, яка потрібна для визначення показників,
які необхідно зібрати;
 аналітична обробка та порівняння показників;
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 узагальнення результатів аналізу;
 правильне документальне оформлення результатів дослідження.
При зборі показників, які відображаються бухгалтерським обліком,
фінансовою

та

статистичною

звітністю,

необхідно

визначити

джерела

одержання даних (форму звітності чи книгу обліку), період, за який
здійснюється збір показників (він повинен бути порівняльним), одиниці виміру.
Звітні дані повинні охоплювати, як правило, період у 2 – 3 роки.
Для

одержання

спеціальних

матеріалів

і

даних,

яких

немає

у

бухгалтерській, фінансовій, оперативній та статистичній звітності, студент
повинен звернутися до позаоблікових джерел інформації.
До позаоблікових джерел належать наступні: матеріали внутрішнього і
зовнішнього аудита; матеріали лабораторного контролю; матеріали перевірок
податковою службою; матеріали виробничих нарад; матеріали зборів трудових
колективів; матеріали засобів масової інформації; матеріали, отримані в
результаті особистих контактів з виконавцями.
Зібраний матеріал підлягає ретельній обробці, у процесі якої здійснюється
його упорядкування, тобто студент повинен розподілити матеріал згідно плану
курсової роботи. Потім проводиться відбір матеріалу з точки зору можливості
та доцільності його використання в обґрунтуванні пропозицій.
У процесі обробки матеріалів складаються таблиці, графіки, діаграми,
розраховуються середні та відносні величини, проводиться групування, тобто
здійснюється

аналітична

обробка

інформації

з

метою

її

подальшого

узагальнення та обґрунтування рекомендацій. На етапі обробки економічної
інформації слід використовувати комп’ютерні технології.
Уся

одержана

інформація

потребує

перевірки

достовірності, логічної відповідності кінцевих результатів.
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точки

зору
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2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Після опрацювання літературних джерел і обробки економічної,
управлінської й маркетингової інформації студент приступає безпосередньо до
виконання курсової роботи.
Анотація призначена для ознайомлення з роботою, має бути стислою й
інформативною - до 50 слів російською, українською й англійською мовами.
Після тексту анотації 5-10 ключових слів.
У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми, дати характеристику
сучасного стану наукової проблеми (питання), вказати мету роботи, зміст
поставлених задач, сформулювати об'єкт і предмет дослідження, вказати
обраний метод (методи) дослідження та сферу його застосування, основні
положення роботи, сферу можливого використання результатів роботи, і на
основі яких матеріалів вона виконується.
У

вступі

допускається

охарактеризувати:

апробації

результатів

дослідження, перелік публікацій за результатами досліджень (у разі наявності),
інформаційні джерела дослідження, структурно-логічну побудову роботи та її
обсяг.
Теоретична частина роботи повинна включати питання, що розкривають
найважливіші теоретичні сторони вивчення проблеми і суть досліджуваного
явища.
До основних теоретичних досліджень належать:
 основні категорії і поняття зовнішньоекономічної діяльності
підприємства;
 джерела інформації для проведення наукового пошуку;
 закономірності

розвитку

досліджуваного

явища,

процесу

управлінській діяльності;
 визначення факторів, що впливають на результати дослідження;
 система наукових термінів.
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За цими напрямками необхідно критично розглянути та узагальнити
авторів за проблемами, які вивчаються, виявити закономірності, обґрунтувати
свою точку зору, при необхідності залучити матеріали, що висвітлюють довід
зарубіжних країн. Теоретичні положення можуть бути підкріплені цифровим
матеріалом.
Викладення теоретичної частини не повинно звестися до переписування
різних інструктивних і відомчих матеріалів, літературних джерел, а повинно
містити самостійний погляд студента, його ставлення до проблеми.
Цей розділ повинен бути тісно пов`язаним зі змістом теми, бути
теоретичною базою для наступного дослідження фактичних даних і розробки
практичних рекомендацій.
На завершення цього розділу необхідно зробити висновки, що
дозволяють перейти до наступного викладення матеріалу.
Практична частина роботи починається з організаційно-економічного
аналізу підприємства, на матеріалах якого виконується робота. Економічна
характеристика повинна відображати: тип, спеціалізацію, організаційноправовий статус підприємства; його функції й організаційну побудову,
структуру виробництва й обслуговуючих підрозділів, наявність філій та
дочірніх підприємств; характеристику ринкової орієнтації та конкурентного
середовища; форми господарчих зв`язків з постачальниками та покупцями.
Окремим

підрозділом

має

бути

розгорнута

характеристика

зовнішньоекономічної діяльності обраного підприємства.
Пропозиції повинні бути конкретними, містити заходи з покращення
зовнішньоекономічної діяльності підприємства або галузі з визначенням
економічного ефекту від їх впровадження. При цьому необхідно враховувати не
лише їх позитивний ефект, але й розрахувати і порівняти з цим ефектом обсяги
пов`язаних з впровадженням затрат – трудових, матеріальних, фінансових. Без
такої

оцінки

неможливо

визначити

ефективності економічних заходів.
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Перед тим як робити висновки, – коротке викладення одержаних
результатів, – необхідно перевірити завершеність кожної окремої частини
роботи та слушність аргументації всієї роботи в цілому. Лише після цього слід
формулювати висновки щодо суті поставленої проблеми, з побічних питань, з
питань практичного значення та використання одержаних результатів.
Загальні висновки та пропозиції повинні містити оцінку результатів з
точки зору їх відповідності цілям роботи, причому не тільки за матеріалами
аналізу, а і з теоретичних питань.
3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсова робота має виконуватися державною мовою.
Текст роботи повинен викладатися сучасною літературною мовою з
використанням загальноприйнятої економічної, управлінської та математичної
термінології, не мати граматичних та стилістичних помилок.
Курсова робота оформлюється обкладинкою та титульним аркушем.
На окремому аркуші надається зміст курсової роботи, який є переліком
розділів з нумерацією сторінок за текстом роботи.
1. Робота оформлюється як рукопис, надрукований за допомогою
комп'ютеру на одній стороні аркушу білого паперу. Комп'ютерний текст
виконується полуторним інтервалом, шрифтом Times New Roman, 14 розміру
на листах А4 (297x210 мм), абзацний відступ 10 мм, міжрядковий інтервал - 1,5
(до 30 рядків на сторінці). Формули набираються в Місгоsоft Еquаtіоn.
Поля листа повинні мати такий розмір: не менш 20 мм – ліве, верхнє та
нижнє, не менш 10 мм – праве.
Помилки, описки та графічні неточності, допущені в процесі оформлення
роботи, можна зафарбовувати білою фарбою з нанесенням на те ж місце
виправленого матеріалу (букви, символу, слова тощо).
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Текст курсової роботи поділяється на розділи і підрозділи (можливо
пункти та підпункти).
Розділи повинні мати порядкові номери в межах усього документа,
позначені арабськими цифрами без крапки, записані з абзацного відступу.
Розділи „Зміст‖, „Вступ‖, „Загальні висновки та пропозиції‖, „Перелік умовних
позначень, символів, одиниць і термінів‖, „Перелік використаних джерел‖,
„Додатки‖ не нумеруються. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу.
Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру
підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номеру підрозділу повинна
стояти крапка, наприклад: "2.3." (третій підрозділ другого розділу). Потім у
тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Номер підрозділу записується з
абзацного відступу. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер
пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими
ставлять крапку. В кінці номеру повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2."
(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку іде
заголовок пункту. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж
правилами як пункти.
Розділи та підрозділи повинні мати найменування (заголовки). Заголовки
повинні чітко та коротко відображати зміст розділів або підрозділів. Переноси
слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень,
їх розділяють крапкою.
Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ...‖,
„ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ", „ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ‖, „ДОДАТКИ‖ друкують великими літерами симетрично до тексту.
Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номеру крапку не ставлять,
потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки підрозділів
друкують маленькими літерами (крім першої) з абзацу. Крапку в кінці заголовку
не ставлять. Заголовки пунктів – маленькими літерами (крім перших великих) з
абзацу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовку, надрукованого в підбір
до тексту, крапка не ставиться.
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Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. Не
допускається писати заголовок підрозділу наприкінці сторінки, якщо текст
починається з наступної сторінки.
Відстань між заголовками (за виключенням заголовка пункту) та тексту
повинна дорівнювати 2-3 інтервалам.
Нумерація сторінок курсової роботи і додатків повинна бути наскрізна,
починаючи зі вступу, враховуючи попередні сторінки: титульний аркуш та зміст.
Номер сторінки проставляється в правому верхньому куті.
Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків,
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знаку №.
Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають
до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші, аркушах
анотацій та аркушах початку основних структурних розділів роботи („Зміст‖,
„Вступ‖, „Розділ ...‖, „Загальні висновки та пропозиції‖, „Перелік умовних
позначок, символів, одиниць і термінів‖, „Перелік використаних джерел‖,
„Додатки‖) номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер
проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.
У тексті числові значення величин з розмірністю й одиницями рахунка
варто писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і
одиниць рахунка від одиниці до десяти - словами. Якщо в тексті наводять
діапазон числових значень фізичної величини, то позначення одиниці фізичної
величини вказується після останнього числового значення діапазону.
Приклади:
1.Від 1 до 5 грн
2.Від 10 до 100 кг
Неприпустимо

відокремлювати

одиницю

фізичної

величини

від

числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки), крім фізичних
величин, що наводяться в таблицях. Числові значення величин у тексті варто
вказувати з необхідним ступенем точності, при цьому в ряді величин
здійснюється вирівнювання числа знаків після коми.
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2. У формулах варто застосовувати позначення, встановлені відповідними
державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, які
входять до формули, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути
приведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу варто
давати з нового рядка в тій послідовності, у якій символи приведені у формулі.
Перший рядок пояснення повинен починатися зі слова «де» без двокрапки після
нього.
Формули в роботі нумерують у межах розділу. Номер формули
складається з номеру розділу і порядкового номеру формули в розділі, між
якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркушу на
рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула
третього розділу). Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у
дужках, наприклад: „... у формулі (2.2)‖, чи „... у формулі (Б.3)‖, якщо вона
приведена в додатку Б. Приклад:
Частку ринку підприємства (Ч), обчислюють за формулою:
Ч 

О
М

 100 ,

(3.1)

де О – обсяг збуту продукції підприємства, грн.;
М – місткість ринку, грн.
Формули, що випливають одна з іншої та не розділені текстом,
розділяють коми. Переносити формули на наступний рядок допускається тільки
на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка
повторюють.
3. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту,
що викладається. Ілюстрації (у вигляді рисунків) і таблиці необхідно подавати в
роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній
сторінці. Рисунки і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи,
включають до загальної нумерації сторінок.
Ілюстрації, за винятком ілюстрацій додатку, варто нумерувати арабськими
цифрами наскрізною нумерацією або нумерацією в межах розділу з указівкою
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номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою: „Рис. 2.1‖
(перший рисунок другого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні
підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Ілюстрації кожного додатка
позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед
цифрою позначення додатка.
Наприклад:
Рис. А.3
При посиланнях на ілюстрації варто писати „... відповідно до рисунка
1.4‖.
Ілюстрації

повинні

мати

найменування

та

пояснювальні

дані

(підрисунковий текст).
4. Таблиці застосовують для кращої наочності та зручності аналітичних
процедур.
Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках)
в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці,
розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номеру. Номер таблиці повинен
складатися з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, між якими ставиться
крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). При
переносі частини таблиці на іншу сторінку слово "Таблиця" і номер її вказують
один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть
слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження
табл. 1.2". Кожна таблиця повинна мати назву, що відображає її зміст, яка
повинна бути точною, короткою, яку розміщують над таблицею і друкують
симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери.
Назву не підкреслюють. Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих
літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із
заголовком, і з великих, - якщо вони є самостійними. Наприкінці заголовків і
підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та підзаголовки граф
вказують в однині. Заголовки граф записують паралельно рядкам таблиці. При
необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф.
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Діагональний розподіл голівки таблиці не допускається. Таблицю розміщують
після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було
читати без повороту переплетеного блоку роботи, або поворотом за
годинниковою стрілкою.
Таблиця
Назва таблиці
Боковик (графа

Графи (колонки)

для заголовків)
Головка

Заголовки
граф
Підзаголовки
граф
Рядки
(горизонтальні ряди)

Рис. 3.1. Зразок оформлення таблиці
Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими
цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Таблиця повинна
бути позначена „Таблиця В.1‖, якщо вона наведена в додатку В.
На всі таблиці роботи повинні бути приведені посилання в тексті курсової
роботи. При посиланні варто писати слово „таблиця‖ із вказівкою її номера.
Таблиці оформлюють відповідно до рис. 3.1.
5. Примітки приводять у тексті, якщо необхідні пояснення, довідкові
дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Примітки не повинні
містити вимог. Примітки варто розміщувати відразу після текстового,
графічного матеріалу або в таблиці, до яких відноситься примітка, і писати з
прописної букви з абзацу. Якщо примітка одна, то після слова „Примітка‖
ставиться тире і пишеться текст із прописної букви. Одну примітку не
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нумерують. Кілька приміток нумерують арабськими цифрами. Примітку до
таблиці розміщують наприкінці таблиці над лінією, що позначає кінець таблиці.
Приклади:
Примітка - ______________
Примітки:
1 _________________________
2 _________________________
6. Матеріал, який потрібен для повноти сприйняття дослідження або
доповнює текст роботи, допускається розміщувати в додатках.
До додатків зазвичай включають:
 проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;
 таблиці допоміжних цифрових даних;
 протоколи

і

акти

випробувань,

впровадження,

розрахунки

економічного ефекту;
 інструкції і методики, опис алгоритмів і програм розв’язання
задач за допомогою програмного забезпечення, розроблені в
процесі виконання курсової роботи;
 ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюються як продовження тексту роботи на наступних
аркушах.
Кожний додаток варто починати з нової сторінки з вказівкою слова
„Додаток‖ і його позначення. Додаток повинний мати заголовок, який
записують симетрично щодо тексту з прописної букви окремим рядком.
Додаток

позначають

великими

буквами

українського

алфавіту,

починаючи з А, за винятком букв Ґ, Є, І, Ї, И, Й, О, Ч, Ь. Після слова „Додаток‖
ставлять букву, що позначає його послідовність.
Якщо в документі один додаток, він позначається „Додаток А‖.
Усі додатки повинні бути перераховані в змісті роботи з вказівкою їх
номерів і заголовків і мати загальну з іншою частиною роботи наскрізну
нумерацію сторінок.
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7. Закінчується робота списком (переліком) використаних джерел.
При його складанні усі використані джерела слід розміщувати за одним із
способів:
1) за алфавітним порядком,
2) у порядку згадування джерел у тексті за їх наскрізною нумерацією,
3) в хронологічному порядку,
4) або у такій послідовності:
 закони України;
 постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України;
 накази,

листи,

інструкції

міністерства,

відомств,

органів

адміністрації;
 книги та брошури, журнальні статті, газетні статті;
 матеріали господарської діяльності підприємств;
 джерела Internet.
Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з
вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.
Під час написання роботи автор повинен давати посилання на літературні
джерела, звідки запозичений матеріал або окремі результати. Посилання в
тексті роботи на джерела слід розпочати порядковим номером за переліком
посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "...у працях [15]...".

4. ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ ТА ЇЇ ЗАХИСТ
Виконана курсова робота для рецензування подається на кафедру. Дата
здачі реєструється в спеціальному журналі, робота передається на перевірку
викладачу-консультанту.
Рецензію на курсову роботу складає викладач після її перевірки. У ній
повинні знайти висвітлення такі питання: позитивні боки курсової роботи, її
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недоліки, попередня оцінка роботи. Попередні результати рецензування роботи
студент одержує на кафедрі. Якщо курсова робота виконана невірно, має
серйозні недоліки, то вона повертається для повного або часткового
доопрацьовування відповідно до вказівок рецензента. До курсової роботи,
повернутої для повторної перевірки, додаються результати доопрацювання та
обов`язково вкладається перша рецензія з попередньою оцінкою роботи.
Під час підготовки курсової роботи до захисту студент повинен
ознайомитися зі змістом рецензії та зауваженнями по роботі і підготувати на
них відповіді.
Таблиця 4.1
Шкала оцінювання курсової роботи
№
з/п

Визначення
оцінки

1
2

Відмінно – належне виконання
Дуже добре – вище за середній
рівень з деякими помилками
Добре – у цілому правильна робота
з декількома помилками
Задовільно – робота нижче
середнього рівня, існує певна
кількість суттєвих помилок,
недоліків
Достатньо - виконання
задовольняє мінімальні критерії
Незадовільно – необхідно доробити,
перездати
Незадовільно–обов’язковим є
повторний курс

3
4

5
6
7

Підсумкова Оцінка
оцінка
за
у
націонал.
балах
системою
180-200
5
170-179

Оцінка
за шкалою
ECTS
90-100
85-89

4
150-169

75-84

140-149

70-74
3

120-139
60-119
до 59

60-69
2

30-59
до 30

Захист курсової роботи відбувається на засіданні комісії викладачів
кафедри до початку екзаменаційної сесії. У процесі захисту курсової роботи
студент коротко (7-10 хвилин) повідомляє основні положення та результати
роботи, дає пояснення по суті зауважень, відповідає на запитання комісії.
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Якість виконання курсової роботи і результат її захисту оцінюється за
чотирьохбальною національною шкалою (―відмінно‖, ―добре‖, ―задовільно‖,
―незадовільно‖) та шкалою ECTS (табл. 4.1), на підставі бальних оцінок
складових курсового завдання за максимальною шкалою:
Зміст роботи – 70 балів;
Оформлення – 50 балів;
Захист (презентація) роботи – 50 балів;
Режим роботи – 30 балів.
Оцінку за курсову роботу виставляє комісія у заліковій книжці студента
та у спеціальній відомості.
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Додаток А
РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КУРСОВИХ РОБІТ
З МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності в Україні
2. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на рівні держави (на
прикладі окремої держави)
3. Еволюція зовнішньоекономічної діяльності підприємств України
4. Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв'язків України
5. Організація

та

управління

зовнішньоекономічною

діяльністю

на

підприємстві
6. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в
Україні
7. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в
Україні
8. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні
9. Методика вивчення зарубіжних ринків та оцінки їх привабливості
10. Психологічні та культурні відмінності зарубіжних споживачів (на прикладі
окремої держави, регіону тощо)
11. Вибір іноземного партнера при виході на зовнішній ринок
12. Форми

та

принципи

організації

зовнішньоекономічної

служби

підприємства
13. Сегментація міжнародних ринків (на прикладі окремого ринку)
14. Товарна політика підприємства на міжнародних ринках
15. Цінові стратегії підприємства на міжнародних ринках
16. Всесвітня мережа Інтернет як інструмент зовнішньоекономічної діяльності
17. Управління зовнішньоторговельними угодами підприємства
18. Організація та управління товарообмінними операціями підприємства на
міжнародних ринках
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19. Організація

зовнішньоекономічної

діяльності

підприємства

через

посередників
20. Управління міжнародними послугами
21. Регулювання експорту товарів та послуг в Україні
22. Міжнародні договори оренди і лізингу
23. Організація експортно-імпортних операцій підприємства
24. Конкурентоспроможність і антимонопольне регулювання в системі
управління зовнішньоекономічною діяльністю
25. Діяльність українських підприємств на світовому ринку технології
26. Ліцензійна торгівля в міжнародній економіці
27. Франчайзинг як форма міжнародного руху технологій
28. Кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
29. Банківське кредитування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
30. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Специфіка діяльності транспортно-експедиційних підприємств

в Україні

31. Логістика зовнішньоекономічної діяльності підприємства
32. Управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах кризових ситуацій
33. Страхування зовнішньоекономічної діяльності підприємства
34. Оздоровчий менеджмент суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
35. Управління діяльністю транснаціональних корпорацій (на прикладі
окремої ТНК)
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Додаток Б
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Тема:

«Управління

митними

процедурами

в

зовнішньоекономічній

діяльності підприємства»
Вступ
Розділ 1. Суть і принципи митного регулювання ЗЕД в Україні
1.1. Система митних податків та митних зборів
1.2. Єдиний митний тариф України
1.3. Види митного режиму в Україні
Висновки за першим розділом
Розділ 2. Аналіз процесу управління митними процедурами і порядок їх
здійснення на підприємстві ВАТ «АВТРАМАТ» (м. Харків)
2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «АВТРАМАТ» 2.2. Досвід
управління митними процедурами на ВАТ «АВТРАМАТ» 2.3. Розробка митної
стратегії ВАТ «АВТРАМАТ»
Висновки за другим розділом
Загальні висновки і пропозиції
Перелік використаних джерел
Додатки

Тема: «Стратегія виходу підприємства на міжнародний ринок»
Вступ
Розділ 1. Методологічні аспекти виходу підприємства на міжнародний ринок
1.1. Мотиви та етапи виходу підприємства на міжнародні ринки
1.2. Підходи до вибору зарубіжного ринку
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1.3. Типи стратегій входження в міжнародний ринок
Висновки за першим розділом
Розділ 2. Аналіз ефективності стратегій виходу підприємства на міжнародний
ринок на прикладі АТЗТ ―Харківська бісквітна фабрика‖
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2. Аналіз системи ЗЕД АТЗТ ―Харківська бісквітна фабрика‖
Розділ

3.

Рекомендації

щодо

підвищення

ефективності

виходу

АТЗТ

―Харківська бісквітна фабрика‖ на міжнародні ринки
3.1. Основні напрямки дослідження міжнародних ринків
3.2. Сегментація закордонного ринку
3.3.

Вибір способу виходу на зовнішній ринок, його критерії та основні

способи
Висновки за другим розділом
Загальні висновки і пропозиції
Перелік використаних джерел
Додатки

Тема: «Стратегії виходу підприємства на міжнародний ринок технологій»
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади виходу підприємства на міжнародний ринок
технологій
1.1. Світовий ринок технології: суть і структура
1.2. Форми міжнародного трансферу технологій
1.3. Державне та міждержавне регулювання передачі технології
Розділ 2. Аналіз виходу підприємства НВО „РАДМІР‖ (м. Харків) на
міжнародний ринок технологій
2.1. Характеристика господарсько-фінансової діяльності НВО „РАДМІР‖ (м.
Харків)
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2.2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві
2.3. Аналіз зовнішньоекономічних операцій з технологіями на підприємстві
Розділ 3. Розробка стратегії виходу НВО „РАДМІР‖ (м. Харків) на
міжнародний ринок технологій
3.1. Ліцензійна торгівля
3.2. Франчайзинг як форма міжнародного руху технологій
3.3. Вибір стратегії виходу на зовнішній ринок технологій
Загальні висновки і пропозиції
Перелік використаних джерел
Додатки
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Додаток В
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України. // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – С. 380 - 418.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – №№ 18-22.
3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. – К.:
Юрінком Інтер, 1998. – 140 с.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Харків: Неофіт,
1997. – 230 с.
5. Закон України ―Про власність‖ від 07.02.1991. № 697- XII // Відомості
Верховної Ради України. – 1991. – № 20.
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