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– ступінь розробки проблематики (стислий критичний огляд 
літератури: хто саме з відомих економістів і наскільки повно розглядав 
цю проблему, чи наявна полеміка щодо теоретичних аспектів проблеми, 
чи залишаються певні недоліки у її вивченні). 

Окрім цього, слід окреслити об’єкт та предмет дослідження. 
Візьміть до уваги, що наукові категорії «об’єкт» та «предмет» 
співвідносяться як загальне та часткове. Об’єктом дослідження називають 
процес або явище, що породжує проблемну ситуацію. Предмет 
дослідження виокремлюється з об’єкта, це певний локальний аспект 
проблеми; саме його слід ґрунтовно проаналізувати в курсовій роботі.  

Слід назвати методи дослідження, що застосовані під час роботи 
над темою. 

Нарешті у вступі визначаються мета та завдання дослідження. 
Мета – це головна ціль роботи, а завдання – це окремі проблеми, які 
мають бути вирішені для досягнення основної мети роботи. Саме через 
формулювання задач, які будуть розв’язані в роботі, фактично 
презентується план курсової роботи, обґрунтовується її структура.  

Як зазначалося, вступ починають писати на початку роботи над 
текстом, але корективи продовжують вносити і на останніх етапах роботи. 

Основна частина складається, як правило, з 3-х розділів. Кожний 
розділ містить у собі підрозділи (за необхідності ще і пункти та 
підпункти). Заголовок «Основна частина» у змісті та в самій роботі не 
наводиться, зазначаються тільки розділи.  

В першому розділі висвітлюється теоретичний аспект проблеми, тобто 
мікро- або макроекономічна теорія, що є підґрунтям даної проблематики. 
Слід викласти всі існуючі підходи різних шкіл та докладно їх 
проаналізувати. Важливо показати еволюцію проблеми та варіантів її 
вирішення, а не розглядати їх як даність, тобто викласти теорію в 
історичному аспекті. 

У другому розділі розглядається досвід інших країн у вирішенні 
проблем, що аналізуються. Задача полягає у дослідженні того, як 
економічна теорія реалізується у світовій практиці. Бажано обрати 
одну країну з розвинутою економікою, а іншу – з економікою, що 
розвивається, та при цьому аргументувати свій вибір. Вивчення 
іноземного досвіду зовсім не означає його абсолютизації. Потрібно 
врахувати специфічні умови конкретної країни, щоб потім порівняти з 
умовами України.  

Після того, як проблема розглянута з теоретичної точки зору та на 
прикладі інших країн, можна переходити до найбільш відповідального, 
можливо, більшого за обсягом, третього розділу. В ньому наводиться 
аналіз відповідного аспекту української економіки. Подібний 




