
Типова тематика дипломних робіт бакалавра 

 

Напрями досліджень Теми (приклад) 
1. Світова економіка та 

міжнародні економічні 

відносини 

1. Циклічність розвитку світової економіки: теорія і 

практика. 

2. Нерівномірність економічного розвитку світової 

економіки: центр і периферія. 

3. Економічне зростання, зайнятість і людський 

розвиток на початку XXI ст. 

4. Показники людського розвитку: концептуальний та 

прикладні аспекти (Індекс розвитку людського 

потенціалу). 

5. Рівень життя населення країн та / або груп країн: 

порівняльний аналіз на початку XXI ст. 

6. Розвинені країни у світовій економіці: особливості 

моделей розвитку. 

7. Особливості та специфіка азіатської моделі розвитку 

економіки. 

8. Особливості економічної моделі розвитку 

латиноамериканських країн. 

9. Країни Центральної та Східної Європи у світовій 

економіці: особливості моделей розвитку. 

10. Особливості рентної економіки нафтовидобувних 

країн Близького і Середнього Сходу. 

11. Нерівномірність економічного розвитку країн 

Африки. 

12. Економічний розвиток країн БРІКС: порівняльний 

аналіз. 

13. Економічний розвиток нових індустріальних країн: 

порівняльний аналіз. 

14. Концепція сталого економічного розвитку та її 

актуальність у сучасних умовах. 

15. Міжнародна конкурентоспроможність країн: 

теоретичні підходи та практична значущість. 

16. Еволюція фінансової політики міжнародних 

організацій як наслідок глобальної кризи. 

17. Інноваційна економіка в країнах світу: 

порівняльний аналіз (на прикладі конкретної 

країни або групи країн). 

18. Агропромисловий комплекс країн світу (на прикладі 

конкретної країни або групи країн). 

19. Роль малого та середнього бізнесу в економіці країн 

(на прикладі конкретної країни або групи країн). 

20. Офшорний бізнес у системі економічної безпеки 

країни. 

21. Сучасні міграційні процеси в країнах ЄС і США: 

порівняльний аналіз. 

22. Особливості міграційної політики розвинених країн 

(на прикладі конкретної країни або групи країн). 

23. Особливості міграційної політики країн 

«Шенгенської групи». 

24. Особливості міграційної політики арабських держав 

(на прикладі конкретної країни або групи країн). 

25. Особливості міграційної політики (назва країни) в 



умовах глобалізації. 

26. Особливості міграційної політики (назва країни) та 

України. 

27. Просторова економіка 

 

2. Міжнародна торгівля 

товарами та послугами і 

світовий ринок 

1. Сучасні тенденції в світовій торгівлі сировинними 

товарами (на прикладі конкретної галузі). 

2. Сучасні тенденції в світовій торгівлі продовольством і 

проблема подолання продовольчої кризи. 

3. Сучасні тенденції в світовій торгівлі паливно-

енергетичними товарами (на прикладі конкретної 

галузі). 

4. Світовий ринок нафти на початку XXI ст.: стан та 

перспективи розвитку. 

5. Сучасні тенденції в світовій торгівлі 

високотехнологічною продукцією (на прикладі 

конкретної галузі). 

6. Сучасні тенденції в світовій торгівлі середньо-

технологічною продукцією (на прикладі конкретної 

галузі). 

7. Сучасні тенденції в світовій торгівлі комерційними 

послугами (на прикладі конкретної галузі). 

8. Особливості зовнішньої торгівлі США в світлі нової 

економічної політики: проблема торгового дефіциту. 

9. Антидемпінгові розслідування в рамках СОТ на 

початку XXI ст. (на прикладі конкретної країни або 

групи країн). 

10. Міжнародне регулювання транскордонного руху 

послуг (на прикладі конкретної країни, групи країн 

або виду послуг) 

 

3. Світові галузі виробництва і 

світова виробнича 

інфраструктура 

1. Основні тенденції розвитку світової промисловості на 

початку XXI ст. 

2. Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського 

господарства. 

3. Новітні галузі у світовій економіці («нова економіка», 

«зелена економіка», «економіка знань»). 

4. Стан і перспективи розвитку світового залізничного 

транспорту. 

5. Стан і перспективи розвитку транспортного 

машинобудування (на прикладі окремих галузей). 

6. Стан і перспективи розвитку світового 

автомобільного транспорту. 

7. Стан і перспективи розвитку світового морського 

транспорту. 

8. Стан і перспективи розвитку міжнародного 

трубопровідного транспорту. 

9. Стан і перспективи розвитку світового авіаційного 

транспорту. 

10.  Світовий паливно-енергетичний комплекс і його 

особливості розвитку на початку XXI ст. 

11.  Екологічні проблеми в сучасній світовій економіці та 

шляхи їх подолання (на прикладі конкретної країни 

або групи країн). 



12.  Глобальна водогосподарська проблема: стан, 

перспективи, шляхи подолання. 

13.  «Римський клуб» про межі зростання: глобальні 

виклики людству. 

14.  Міжнародні транспортні коридори, їх роль та 

значення для національних економік в розвитку 

світового господарства 

 

4. Транснаціоналізація світової 

економіки 

1. Особливості стратегії ТНК на світовому ринку (на 

прикладі конкретної компанії). 

2. Російські ТНК у світовій економіці. 

3. Особливості присутності японських ТНК в економіці 

США. 

4. Особливості присутності ТНК країн ЄС в економіці 

США. 

5. Іноземні компанії на українському ринку: проблеми 

та перспективи (на прикладі конкретної компанії). 

6. Інтернаціоналізація технологічного розвитку і ТНК 

(на прикладі конкретної компанії). 

7. Особливості конкурентної боротьби між ТНК у 

провідних галузях світової економіки на початку XXI 

ст. (на прикладі конкретної галузі). 

8. Особливості діяльності китайських ТНК у світовій 

економіці(на прикладі конкретної компанії). 

9. Особливості діяльності ТНК в країнах АСЕАН (на 

прикладі конкретної компанії). 

10.  Міждержавні ФПГ як засіб інтеграції країн СНД (на 

прикладі конкретної ФПГ). 

11.  Міжнародне регулювання діяльності ТНК: історія та 

сучасні підходи як наслідок глобальної кризи 

 

5. Рух капіталу в світовій 

економіці 

 

1. Проблема зовнішнього боргу США та його вплив на 

економічний стан країни. 

2. Механізм регулювання зовнішньої заборгованості 

країн, що розвиваються (на прикладі конкретної 

країни, групи країн). 

3. Світові фінансові центри: порівняльний аналіз у 

посткризовий період. 

4. Інституційна структура світового ринку цінних 

паперів. 

5. Сучасні форми інвестування в розвинених країнах 

(на прикладі конкретної країни, групи країн). 

6. Офшорні центри світу: механізм функціонування та 

роль у світовій економіці в посткризовий період. 

7. Особливості функціонування Європейської валютної 

системи в посткризовий період. 

8. Особливості функціонування ринку єврооблігацій у 

посткризовий період. 

9. Особливості функціонування ринку євродоларів у 

посткризовий період. 

10.  Особливості функціонування національної 

фінансової системи в посткризовий період (на 

прикладі конкретної країни, групи країн) 

 



6. Світові регіональні та 

інтеграційні процеси 

1. Особливості економічної інтеграції в рамках ЄС. 

2. Економічна політика ЄС в умовах світової фінансової 

кризи 20082010 рр. 

3. Регіональна політика ЄС і діяльність Структурних 

фондів. 

4. Єдина аграрна політика ЄС на початку XXI ст. 

5. Єдина політика ЄС у галузі освіти на початку XXI ст. 

6. Єдина енергетична політика ЄС на початку XXI ст. 

7. Єдина транспортна політика ЄС на початку XXI ст. 

8. Науково-технічна політика ЄС на початку XXI ст. 

9. Європейська соціальна політика: напрями та 

тенденції. 

10.  Фактори економічної конкурентоспроможності ЄС: 

Лісабонська стратегія та її результати. 

11.  Особливості економічної інтеграції в рамках 

НАФТА. 

12.  Особливості економічної інтеграції в рамках 

МЕРКОСУР. 

13.  Особливості процесів економічної інтеграції на 

африканському континенті. 

14.  Особливості економічної інтеграції арабських країн.  

15.  Особливості економічної інтеграції в рамках АСЕАН. 

16.  Особливості міжнародного співробітництва країн у 

рамках АТЕС: процеси всесвітньої 

інтернаціоналізації на стадії глобалізації. 

17.  Співдружність незалежних держав (СНД) як 

інтеграційна група: сучасний стан та перспективи 

розвитку 

 

7. Міжнародне економічне 

співробітництво 

 

1.  Розвиток економічних відносин Китаю та ЄС: 

проблеми та перспективи. 

2.  Розвиток економічних відносин ЄС і США: проблеми 

та перспективи. 

3.  Розвиток економічних відносин ЄС і Японії: 

проблеми та перспективи. 

4.  Розвиток економічних відносин ЄС і Росії: проблеми 

та перспективи. 

5.  Розвиток економічних відносин Китаю і США: 

проблеми та перспективи. 

6.  Розвиток економічних відносин Китаю і Росії: 

проблеми та перспективи. 

7.  Розвиток економічних відносин Китаю і Японії: 

проблеми та перспективи. 

8.  Розвиток економічних відносин Китаю і України: 

проблеми та перспективи. 

9.  Розвиток економічних відносин ЄС і України: 

проблеми та перспективи. 

10. Розвиток економічних відносин США і України: 

проблеми та перспективи. 

11. Розвиток економічних відносин України і Польщі: 

проблеми та перспективи. 

12. Розвиток економічних відносин України і Болгарії: 

проблеми та перспективи. 



13. Розвиток економічних відносин України і 

Угорщини: проблеми та перспективи. 

14. Розвиток економічних відносин України і Білорусі: 

проблеми та перспективи. 

15. Торговельно-економічні відносини України і 

Канади: стан і перспективи 

 

 

 


