Додаток А
ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ОСНОВ
ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
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Особливості циклічного розвитку ринкової економіки в сучасних
умовах.
Глобальна економічна криза: антикризові заходи держав (порівняльний аналіз).
Роль фінансових посередників у формуванні та розповсюдженні
економічних циклів.
Безробіття в Україні, його структура: національний і регіональний
аспекти.
Монетарні та немонетарні чинники розвитку інфляції в Україні у
1990-2000-х рр.
Дилема інфляції і безробіття в макроекономічній політиці: моделі
та реалії.
Податкова система та податкова політика: проблеми ефективності
та соціальної справедливості.
Державний бюджет та його структура, проблема збалансованості
держбюджету України у 2000-х рр.
Дефіцит бюджету та державний борг: взаємозв’язок та проблеми
управління.
Державний борг як інструмент економічної політики.
Джерела формування державного боргу та проблеми його
погашення.
Сучасна банківська система України: проблеми оздоровлення та
розвитку.
Особливості грошово-кредитної політики у відкритій економіці.
Стратегія монетарної політики та її реалізація в економіці
України.
Особливості взаємодії реального та фінансового секторів у
сучасній економіці.
Фіскальна політика: гра за правилами або дискретність.
Монетарна політика: гра за правилами або дискретність.
Фіскальна та монетарна політика: порівняльна ефективність у
період економічної кризи.
Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики в Україні
у 2000-х рр. із точки зору заходів антиінфляційного регулювання.
Аналіз ефективності фіскальної та монетарної політики в Україні
у 2000-х рр. із точки зору заходів антициклічного регулювання.
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У випадку перерахування великої кількості положень необхідно
використовувати тільки дефіс:
Центральний банк є головним банком країни, він виконує такі функції:
–
емісія грошей – має монопольне право друкувати банкноти;
–
«банк банкірів» – обслуговує комерційні банки на зразок того,
як останні обслуговують населення;
–
банк уряду – своєрідна фіскальна функція – обслуговує
фінансові операції уряду, кредитує уряд;
–
нагляд за діяльністю комерційних банків;
–
зберігає золотовалютні резерви;
–
проводить грошово-кредитну (монетарну) політику, контролюючи пропозицію грошей.
Наостанок варто надати окремі поради, беручи до уваги поширені
мовні помилки:
–
Для утворення найвищого ступеня порівняння використовуйте
слова «найбільш», «найменш».
–
При перерахуванні замість прикметника «наступні» використовувати займенник «такі».
–
Скорочення можна використовувати лише загальновживані.
Слова «та інші», «і таке інше» всередині речення не скорочують. Не
допускається скорочення слів «так званий», «наприклад», «формула»,
«рівняння».
–
При висвітленні авторських думок замість займенників «я»,
«на нашу думку» або викладення від третьої особи – «автор вважає»
слід використовувати безособові речення («необхідно зазначити…»).
Втім, не виключається використання неозначено-особового «ми»
(«якщо ми порівняємо недоліки фіскальної та монетарної політики…»).
Але це «ми» необхідно відрізняти від авторського «ми» («ми
пропонуємо…»), вживання якого не рекомендується.
Напевно, буде зайвим нагадування про вимогу друку без помилок
(стежте за «редактором» вашого комп’ютера). Уникайте, будь ласка,
плагіату, ненаукового стилю та канцеляризмів.
ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У курсовій роботі неможливо обійтися без цитування та посилання
на літературні джерела. Використання досвіду попередників має бути
чесним. Переказ чужих думок без посилання на автора є плагіатом,
крадіжкою.
З іншого боку, робота, що містить одні цитати, свідчить про
відсутність у автора власної точки зору. Не слід наводити в лапках
загальновідомі істини.
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За необхідності наведення формул, на які потім доведеться
посилатися, їх також нумерують у межах розділу. Номер формули
складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі,
між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега
аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках:
(1.3) – третя формула першого розділу.
ЗРАЗОК
Т. Беслі та Р. Бургес використовують два показники бідності:
1) частка населення, що живе за межею бідності (haed-count ratio):
HC
HCR 
,
(1.3)
n
де n – усе населення країни.
Ілюстрації, таблиці та формули, що розміщені у додатках,
нумеруються з урахуванням номера додатка: таблиця А.1 – перша
таблиця додатка А, рис. Б.2 – другий рисунок додатка Б.
Примітки до тексту нумерують послідовно в межах однієї сторінки.
У тексті курсових робіт часто зустрічаються переліки (перерахування).
Вони можуть складатися як із закінчених, так і з незакінчених фраз.
Якщо перелік складається з окремих слів, то вони пишуться у
підбор з іншим текстом і відокремлюються один від одного комою:
Фіскальна політика буває двох видів: 1) стимулююча, 2) стримуюча.
Перелік може складатися із фраз із розділовими знаками. В цьому
випадку фрази пишуться з нового рядка і відокремлюються одна від
одної крапкою з комою. Наприклад:
Стабілізаційна політика може бути:
1) фіскальною, яку проводить уряд;
2) монетарною, яку проводить Центральний банк.
Коли частини переліку складаються із закінчених фраз, вони пишуться
із абзацними відступами, починаються з великих літер і відокремлюються
один від одного крапкою. Наприклад:
У складі кредитної системи зазвичай виділяють три рівні:
1. Центральний банк. Він є емісійним центром і виступає
своєрідним «банком банкірів».
2. Комерційні банки. Вони безпосередньо працюють з населенням,
виконуючи дві найважливіші функції – прийняття внесків та надання
позик.
3. Інші кредитні установи. В країнах з розвинутою економікою
це страхові компанії, пенсійні, інноваційні фонди і т. ін.
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21. Місце України в міжнародному поділі праці з позицій теорій
світової торгівлі.
22. Експортна спеціалізація та імпортна залежність України, їхній
влив на економічну безпеку.
23. Сучасні теорії міжнародної торгівлі та основні напрямки
підвищення конкурентоспроможності України.
24. Платіжний баланс та проблеми його збалансованості.
25. Прямі іноземні інвестиції як чинник економічного зростання.
26. Економічне зростання, його типи та чинники (в т. ч. інституційні).
27. Економічна свобода та економічне зростання.
28. Економічне зростання в Україні: основні показники, джерела та
тенденції.
29. Проблема виміру нерівності в розподілі доходів та ефективність
соціальної політики держави.
30. Бідність в Україні: проблеми виміру та політика боротьби з
бідністю.
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