
Типова тематика дипломних робіт магістра 

 

Напрями  

досліджень 

Теми (приклад) 

1. Світове 

господарство, 

тенденції  

та закономірності 

його розвитку 

1.  Особливості розвитку транспортної інфраструктури в 

умовах глобалізації 

2. Постіндустріальне реформування національних економік: 

глобальні закономірності та регіональні особливості (на 

прикладі конкретних країн) 

3.  Територіальний поділ праці як механізм міжнародної 

спеціалізації країн світу в системі світогосподарських 

зв’язків (на прикладі конкретних країн) 

4. Полюси зростання як інструмент підйому продуктивних 

сил у регіональному та державному вимірі (на прикладі 

однієї або кількох країн) 

5. Кластерні ініціативи як засіб підвищення 

конкурентоспроможності: світовий досвід та впровадження 

в Україні 

6. Регіоналізація та глобалізація як переважаючі тенденції 

розвитку сучасного світового господарства 

7. Сучасні світогосподарські процеси, їх теоретичне 

підґрунтя, тенденції і перспективи розвитку 
2. Форми та методи 

міжнародного  

торговельно-

економічного  

обміну 

1. Формування і розвиток стратегії зовнішньоекономічних 

зв’язків країн (на прикладі конкретних країн) 

2. Економічна експансія Китаю та її вплив на 

світогосподарські процеси. 

3. Міжнародні аукціони як форма торговельно-економічних 

відносин 

4. Правове забезпечення захисних застережень у 

зовнішньоекономічній діяльності 
3. Стан, тенденції 

та перспективи 

розвитку 

світового ринку 

товарів  

і послуг 

1. Світовий ринок мінеральних добрив: сучасний стан, 

тенденції, перспективи розвитку 

2. Продукція машинобудування як сегмент світового 

товарного ринку: тенденції та динаміка 

3. Реінжиніринг як складова регулювання фінансового 

ринку: світовий та український досвід 

4. Світовий досвід використання лізингових послуг у 

комерційній діяльності та можливості його застосування в 

України 

5. Виробництво мінеральних добрив України: залежність від 

імпорту сировини та енергоносіїв, 

проблеми та перспективи розвитку. 

6. Цукрова промисловість України в умовах її членства в 

ВТО. Проблеми, перспективи.  

7. Світовий АПК. Порівняльний аналіз розвитку у розрізі 

країн різних рівнів соціально-економічного розвитку. 

 

4. Мотивація і 

форми 

1. Форми, види та методи міжнародного руху капіталу в 

умовах глобалізації 



міжнародного 

руху капіталу 

2. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу (на 

прикладі конкретних країн) 
5. Прямі іноземні 

інвестиції  

та міжнародне  

виробництво 

1. Організаційно-економічні умови залучення іноземних  

інвестицій у вільні економічні зони (на прикладі 

конкретних країн) 

2. Іноземні інвестиції в процесі економічної модернізації 

України 

3. Роль іноземних інвестицій в розвитку народного 

господарства КНР 
6. Міжнародне 

портфельне  

інвестування  

та світовий 

фондовий ринок 

1. Розвиток позабіржового фондового ринку в умовах 

фінансової глобалізації 

2. Індекси світових фондових бірж як показники 

конкурентної симптоматики світової економіки 

7. Світовий 

фінансовий 

ринок, тенденції 

та закономірності 

розвитку його 

структури 

1. Світовий досвід використання комерційних банків для 

зростання національної економіки 

2. Документарні операції банків як засіб мінімізації ризиків 

в експортно-імпортних операціях 

3. Державний контроль над потоками капіталу та оцінка  

його ефективності (на прикладі конкретних країн) 

4. Федеральна резервна система США: її роль у 

економічному житті країни та вплив на валютно-

фінансову систему світу. 
8. Міжнародна 

трудова міграція,  

її наслідки та  

регулювання 

1. Міждержавні міграційні зв’язки України: проблеми та  

тенденції розвитку 

2. Міграційна політика країни та механізм регулювання 

міжнародної міграції робочої сили (на прикладі України, 

інших країн) 
9. Глобальні 

проблеми та 

виклики 

економічного 

розвитку 

1. Економічні кризи та їх прогнозування в сучасних умовах 

світогосподарських зв’язків 

2. Сучасні тенденції розвитку міжнародних економічних 

конфліктів в умовах світової кризи 

10. Становлення 

глобальних 

ринків та 

механізм їх 

функціонування 

1. Формування та розвиток світових товарних ринків в 

умовах глобалізації 

2. Формування та розвиток міжнародних ринків у сфері  

послуг 

11. Формування 

глобальної 

економічної 

системи 

1. Новий міжнародний економічний порядок: сутність, стан 

та проблеми розвитку 

2. Економічна світосистема: сучасний стан, проблеми, 

перспективи розвитку 
12. Міжнародні  

організації  

та глобальна  

інституалізація 

1. Організаційно-економічний механізм регулювання 

нафтогазового виробництва країнами ОПЕК» 

2. Організаційний механізм регулювання міжнародної 

торгівлі СОТ 

3. Міжнародний валютний фонд, його призначення, роль в 

фінансовій підтримці національних економік країн світу.  

4. Всесвітня організація туризму і її роль у розвитку світового 

ринку туристських послуг. 



5. Країни БРІКС: місце і роль у світогосподарських процесах.  

6. ЄврАзЕС: стан та перспективу розвитку. 
13. 

Інтелектуалізаці

я 

світогосподарсько

го розвитку та 

міжнародний 

науково-

технологічний 

обмін 

1. Франчайзинг як форма ведення бізнесу: міжнародний  

досвід та перспективи розвитку в Україні 

2. Аутсорсінг та офшорінг як складові міжнародного поділу 

праці: стан, тенденції, перспективи 

3. Формування високотехнологічних кластерів в економіці 

Європи як досвід для України 

4. Інновації як засіб економічного розвитку держави та їх 

вплив на формування світового господарства (на прикладі 

України, інших країн) 

5. Створення національної інноваційної системи України  

з використанням досвіду інноваційних систем передових 

країн світу» (за вибором студента) 

 

14. Геоекономічна 

стратегія 

України та її 

регіонально-

інтеграційні 

пріоритети 

 

1. Регіони України в системі її зовнішньоекономічних 

відносин: стан, перспективи» (на прикладі будь-якого 

регіону країни) 

2. Розвиток і диверсифікація форм та напрямів 

інтеграційних процесів в Європі: досвід для України 

3. Міжнародні інтеграційні процеси та їй вплив на систему 

МЕВ 

 

15. Стратегії 

міжнародної 

економічної 

діяльності 

України, 

розвиток і 

диверсифікація її 

форм 

 

1.  Роль банківського кредитування України у міжнародних 

економічних відносинах: стан та конкурентні переваги 

2. Інтеграція української страхової системи до світового 

ринку страхових послуг 

3. Зовнішньоторговельна політика України в умовах її 

інтеграції до світогосподарських процесів 

4. Вплив дипломатії на зовнішньоекономічну діяльність 

України 

5. Імпортозаміщення як механізм підвищення ефективності 

функціонування національної економіки (на прикладі 

України, інших країн) 

6. Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС: перспективи 

створення та оцінка економічних наслідків 

 

16. Торговельно-

економічні 

відносини 

України з 

країнами світу 

 

1. Перспективи поглиблення та розвитку економічних 

відносин між Україною і Японією 

2. Торговельно-економічне співробітництво України та країн 

Магрибу: сучасний стан, тенденції та перспективи 

3. Експортний потенціал України та його реалізація у 

торговельно-економічних відносинах з Францією 

4. Зовнішньоторговельні відносини України і Китаю в галузі 

важкої та хімічної промисловості 

 



17. Транскордонне 

співробітництво 

 

1. Регіональна діагностика соціально-економічного розвитку 

україно- ……….(назва країни) порубіжжя 

2. Європейський досвід функціонування єврорегіонів та його 

застосування в Україні 

3. Транскордонне співробітництво як специфічна сфера 

міжнародних економічних відносин: порівняльний аналіз 

європейського та вітчизняного досвіду. 

4. Єврорегіони як форма і інструмент транскордонного 

співробітництва. 

5. Стан та перспективи транскордонного співробітництва 

України з ……….(назва країни). 

18. Міждержавні 

відносини 

1. Торговельно-економічні відносини України і Угорщини 

2. Торговельно-економічні відносини України і Польщі 

3. Торговельно-економічні відносини України з ОАЕ. 

4. Торговельно-економічні відносини України з арабськими 

країнами Перської затоки. 

5. Торговельно-економічні відносини України і Китаю. 

 

Надається право студенту самому запропонувати тему 

його дослідження подібного напрямку 

 

19. Стратифікація 

доходів та якість 

життя населення 

світу 

1. Стратифікація доходів населення світу: стан, тенденції, 

проблеми 

2. Якість життя населення світу. Географічні відміни, 

тенденції, проблеми. 

 

20 Актуальні 

проблеми 

світового 

господарства  

та МЕВ 

1. Глобальна конкуренція: географічні відміни  у її 

показниках серед країн світу: стан, тенденції. 

2. Вплив глобалізації на міжнародні економічні відносини  

(в контексті проблем, які вона викликає).  

3. Світовий АПК та його роль у вирішенні глобальної 

продовольчої проблеми. 

 

 


