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МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  
КУРСОВОЇ  РОБОТИ 

Загальні вказівки 

Мета виконання курсової роботи — систематизувати, поглибити і за-
кріпити теоретичні та практичні знання зі стратегічного аналізу зовніш-
ньоекономічної діяльності (ЗЕД). 

Курсова робота є результатом самостійного вивчення однієї з актуа-
льних тем стратегічного аналізу ЗЕД з науково обґрунтованими виснов-
ками практичного використання теоретичних знань. Виконання курсової 
роботи — підготовчий етап до дипломної роботи; її методичні та аналі-
тичні матеріали можуть бути використані при написанні дипломної ро-
боти. 

Курсову роботу студенти виконують на матеріалах будь-якого конк-
ретного підприємства за вибором студента, що забезпечує самостійність 
виконання дослідження.  

Тему курсової роботи студент вибирає самостійно або за порадою 
викладача (наукового керівника) з переліку, наведеного у додатку 1. За 
погодженням з викладачем (науковим керівником) можна вибрати іншу 
тему за навчальною програмою дисципліни. Вибираючи тему, слід зва-
жати на специфіку діяльності підприємства, яке виступає як об’єкт (ба-
за) дослідження. Це може бути підприємство будь-якої форми власності, 
об’єднання, підрозділ, громадська організація, некомерційне підприємс-
тво, що здійснює ЗЕД, планує або потенційно може здійснювати ЗЕД. 

Теми 23, 24, 31, 32 розглядаються в регіональному (або галузевому) 
аспекті. 

Рекомендована структура курсової роботи 

Титульна сторінка 
Зміст 
Вступ 
1. Науково-методичні основи стратегічного аналізу зовнішньоеко-

номічної діяльності за вибраною темою (теоретичний розділ) 
2. Стратегічний аналіз аспекту зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства за вибраною темою (аналітико-діагностичний роз-
діл) 
2.1.  Коротка загальна характеристика підприємства 
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2.2. Стратегічний аналіз основних показників діяльності підпри-
ємства та оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу 

2.3. Стратегічний аналіз (відповідно до теми) на матеріалах під-
приємства 

Висновки і пропозиції 
Список використаної літератури  
 
Структура роботи може бути змінена в разі включення нових розді-

лів, підрозділів, об’єднання окремих підрозділів за погодженням з кері-
вником курсової роботи. 

Роботу пишуть від руки або друкують. У вигляді додатків додають 
документи, графічні матеріали (схеми, діаграми, графіки), виконані вру-
чну або на комп’ютері, первинні та звітні матеріали підприємства. 

Загальний обсяг роботи — 25–40 сторінок, обсяг вступу —  
2–3, теоретичного розділу — 10–15, аналітичного — 10–15, висновків і 
пропозицій — 2–3 сторінки. 

Додаток 2 містить зразки структури курсової роботи згідно з рекоме-
ндованими темами, додаток 3 — перелік основних фінансово-
економічних показників виробничо-господарської та зовнішньоекономі-
чної діяльності підприємства. 

ОРІЄНТОВНИЙ  ЗМІСТ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ 

Вступ 
У вступі обґрунтовуються актуальність вибраної теми курсової робо-

ти, проблеми й особливості функціонування підприємств у сучасних ри-
нкових умовах, а також визначаються роль стратегічного аналізу та його 
застосування на підприємстві. Обов’язково висвітлюються мета і за-
вдання дослідження, бажано зазначити наукові джерела і методичні роз-
робки, які є теоретичною базою дослідження, джерела аналітичної інфо-
рмації. 

 
Розділ 1. Теоретичний (науково-методичні основи стратегічного 

аналізу) 
У цьому розділі викладаються основи методики стратегічного аналі-

зу (відповідно до теми курсової роботи), наводяться огляд літератури 
(наукових і методичних джерел), основні методи і моделі стратегічного 
аналізу або аналізу теми, програмне забезпечення розв’язання завдання 
стратегічного аналізу. Визначаються місце стратегічного аналізу ЗЕД у 
системі обґрунтування і прийняття стратегічних рішень у зовнішньоеко-
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номічній сфері, роль у розробці стратегій конкуренції на зовнішньому 
ринку. 

Крім того, можуть бути подані методика формування виробничої 
(асортиментної) програми підприємства на основі стратегічного аналізу 
ЗЕД, методика стратегічного аналізу витрат і обґрунтування цін на зов-
нішньому ринку, інвестиційної та фінансової діяльності, формування 
планів ЗЕД, фінансового стану підприємства (за темою). Якщо предме-
том аналізу є формування (або досягнення) конкурентних переваг, то в 
теоретичному розділі потрібно розкрити їх суть, джерела утворення, 
умови (передумови) і методику аналізу конкурентоспроможності під-
приємства на зовнішньому ринку (методи і моделі). 

 
Розділ 2. Аналітичний 
Стратегічний аналіз певного аспекту зовнішньоекономічної ді-

яльності підприємства або його потенціалу (згідно з темою) здійснюють 
за методикою, викладеною в теоретичному розділі. 

У підрозділі “Коротка загальна характеристика підприємства” 
даються повна назва підприємства, його адміністративна підпорядкова-
ність, вид діяльності, форма власності, організаційна та управлінська 
структура, стан і організація аналітичної роботи. Висвітлюються харак-
терні особливості роботи підприємства в сучасних умовах зовнішнього 
та внутрішнього ринків, основні планові показники і напрями стратегіч-
ного плану, перспективні напрями розвитку і міжнародні ринки, страте-
гічні рішення щодо зміни управлінської структури, форм і методів зов-
нішньоекономічної діяльності і управління підприємством взагалі. Оці-
нюються стратегічні напрями розвитку. 

У підрозділі “Стратегічний аналіз основних показників діяльнос-
ті підприємства та оцінка його зовнішньоекономічного потенціалу” 
дається характеристика основних фінансово-економічних показників 
виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприєм-
ства в динаміці, а також порівняно з показниками стратегічного плану. 
Перелік основних показників, які треба проаналізувати, наведений у до-
датку 3. До них належать: обсяг випуску продукції (виконаних робіт, на-
даних послуг); вартість продукції, виробленої на експорт; обсяг реалізо-
ваної продукції (чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)); 
обсяг зовнішньоторговельних операцій в загальному обсязі реалізації та 
доля експорту в загальному обсязі реалізації; обсяг зовнішньоекономіч-
ної діяльності по господарських одиницях окремо; вартість основних 
виробничих фондів; вартість активів підприємства; фондовіддача; чисе-
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льність персоналу; продуктивність праці; операційні витрати та їх рі-
вень; прибутки (від операційної, зовнішньоекономічної (по можливості) 
діяльності та чистий); показники або коефіцієнти рентабельності; галу-
зеві показники. Базою для порівняння показників у динаміці можуть бу-
ти  
звітні дані відповідного періоду минулого року. Такий аналіз повинен 
бути стислим, але вичерпним. 

У наступному підрозділі наводиться ґрунтовний аналіз одного з ас-
пектів зовнішньоекономічної діяльності підприємства або його зовніш-
ньоекономічного потенціалу (за темою). Матеріал викладають у формі 
аналітичної записки з таблицями відповідно до методики, прийнятої в 
теоретичному розділі роботи, з докладним аналізом таблиць, рисунків, 
застосуванням спеціальних методів і моделей стратегічного аналізу.  

Завершується курсова робота висновками і пропозиціями: наводять-
ся узагальнені результати досліджуваної проблеми, загальний висновок 
про роботу підприємства і рекомендації щодо підвищення ефективності 
зовнішньоекономічної діяльності на основі виконаного стратегічного 
аналізу. 

Пропозиції можна викласти у вигляді бізнес-плану підприємства (ор-
ганізації) та окремих його розділів, рекомендацій щодо розвитку зовні-
шньої торгівлі, вдосконалення асортименту, цінової політики, покра-
щення організаційно-виробничого рівня та рівня управління підприємс-
твом, розробки конкурентних стратегій, підвищення конкурентоспро-
можності підприємства (продукції), здобуття та утримання конкурент-
них переваг тощо. 

Курсову роботу доцільно проілюструвати таблицями, схемами, гра-
фіками, діаграмами, іншим графічним матеріалом, виконати необхідні 
розрахунки. 

Насамкінець подається список використаних джерел — законодав-
чих і нормативних актів, спеціальної літератури, звітних та інших доку-
ментів підприємства. 

У додатках наводять джерела аналізу: форми звітності, первинні до-
кументи підприємства, розрахунки, ілюстративний матеріал. 
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Додаток 1 

ОРІЄНТОВНІ  ТЕМИ  КУРСОВИХ  РОБІТ 

1. Аналіз складових стратегії виходу на зовнішній ринок (на базі під-
приємства). 

2. Формування асортиментної програми випуску продукції з ураху-
ванням попиту на світовому ринку. 

3. Формування виробничої програми підприємства з урахуванням по-
питу на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

4. Обґрунтування застосування стратегії глобалізації (на базі досвіду 
вітчизняних і зарубіжних підприємств). 

5. Портфельний аналіз як основа вибору стратегії виходу на зовнішній 
ринок. 

6. Розробка та обґрунтування зовнішньоекономічної стратегії (за да-
ними підприємства). 

7. Умови реалізації стратегії зовнішньоекономічної діяльності (аналіз 
за системою 7S McKincey (МакКінсі) за даними підприємства). 

8. Аналіз конкурентного середовища світового ринку: підходи і орга-
нізація збору інформації. 

9. SWOT-аналіз середовища міжнародного маркетингу підприєм- 
ства. 

10. Аналіз конкурентоспроможності підприємства на світовому  
ринку. 

11. Аналіз конкурентних переваг і формування конкурентної стратегії 
на основі підходу М. Портера (на базі підприємства). 

12. Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару (продукції) на 
внутрішньому та зовнішньому ринках. 

13. Зовнішньоекономічний потенціал підприємства: діагностика та фо-
рмування. 

14. Стратегічний аналіз рівня витрат і цін на продукцію підприємства. 
15. Аналіз витрат і вплив їх рівня на формування стратегії зовнішньо-

економічної діяльності. 
16. Стратегічний аналіз обґрунтованості та доцільності виходу підпри-

ємства на світовий ринок. 
17. Обґрунтування рівня експортних цін (на прикладі підприємства). 
18. Оцінка ефективності комерційної діяльності підприємства на зовні-

шньому ринку. 
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19. Стратегічний аналіз організації та методів здійснення зовнішньото-
рговельних (експортно-імпортних) операцій. 

20. Стратегічний аналіз динаміки та ефективності експортно-імпортних 
операцій. 

21. Стратегічний аналіз зовнішньої торгівлі (регіону, підприємства): об-
ґрунтованість обсягів, структури, ціни, методів збуту та каналів роз-
поділу. 

22. Цінова стратегія підприємства на зовнішньому ринку. Фактори 
впливу на рівень цін у ЗЕД. 

23. Стратегічна ефективність та обґрунтованість експорту (або імпорту) 
для економіки країни (регіону). 

24. Ефективність використання та обґрунтування залучення іноземних 
(міжнародних) кредитів. 

25. Стратегічний аналіз фінансової звітності підприємства, що здійснює 
зовнішньоекономічну діяльність. 

26. Стратегічний аналіз фінансового стану зарубіжного партнера. 
27. Моделювання зовнішньоекономічних операцій в стратегічному ана-

лізі. 
28. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та фактори її під-

вищення. 
29. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства. 
30. Стратегічний аналіз ефективності іноземних інвестицій. 
31. Інвестиційна привабливість регіону (країни, області) та фактори її 

підвищення. 
32. Аналіз діяльності та оцінка перспективності вільних економічних 

зон. 
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Додаток 2 

ЗРАЗКИ  СТРУКТУРИ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ  
ВІДПОВІДНО  ДО  ТЕМ 

Тема 3. Формування виробничої програми підприємства  
з урахуванням попиту на внутрішньому та зовнішньому 
ринках 

Вступ 
1. Теоретико-методологічні основи застосування стратегічного аналі-
зу в управлінні виробничо-комерційною та зовнішньоекономіч-
ною діяльністю підприємства 
1.1. Сутність стратегічного аналізу, особливості та місце стратегі-

чного аналізу в системі управління діяльністю підприємства 
1.2. Сутність і методи стратегічного аналізу зовнішньоекономіч-

ної діяльності 
1.3. Формування виробничої програми на базі результатів страте-

гічного аналізу зовнішньоекономічної діяльності 
2. Стратегічний аналіз обсягів виробництва, асортименту та реаліза-
ції продукції підприємства на зовнішньому ринку 
2.1. Коротка загальна характеристика підприємства та його пози-

ції на світовому ринку 
2.2. Аналіз динаміки виробництва та реалізації продукції на зов-

нішньому та внутрішньому ринках  
2.3. Розрахунок оптимального обсягу виробництва з урахуванням 

попиту на зовнішньому та внутрішньому ринках  
2.4. Аналіз асортименту продукції 

Висновки і пропозиції (перспективна оцінка необхідних змін в асор-
тименті та обсягах виробництва продукції) 
Список використаної літератури 
Додатки 
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Тема 5. Портфельний аналіз як основа вибору стратегії виходу  
на зовнішній ринок 

Вступ 
1. Портфельний аналіз: сутність і місце в системі управління підпри-
ємством. Методи і особливості використання 
1.1. Мета застосування портфельного аналізу, його зміст, призна-

чення й особливості використання 
1.2. Порівняльний аналіз методу портфельного аналізу (матриці 

БКГ, МакКінсі, ADL/LC, Ж.-Ж. Ламбена, І. Ансоффа, триви-
мірна схема Абеля та ін.) 

2. Аналіз стратегічних напрямів розвитку та інвестування підприємс-
тва (конкретне) 
2.1. Коротка загальна характеристика підприємства та видів його 

діяльності 
2.2. Характеристика основних показників діяльності та напрямів 

розвитку підприємства 
2.3. Порівняльний аналіз існуючих видів діяльності та напрямів 

розвитку підприємства (аналіз рентабельності за видами дія-
льності; характеристика асортименту продукції; обґрунту-
вання доцільності виходу на зовнішній ринок) 

Висновки і пропозиції (оцінка перспектив розвитку підприємства) 
Список використаної літератури 
Додатки 

Тема 10. Аналіз конкурентоспроможності підприємства  
на світовому ринку 

Вступ 
1. Сутність поняття конкурентоспроможності та методика її визна-

чення. 
1.1. Сутність конкурентоспроможності підприємства 
1.2. Методи визначення конкурентоспроможності  

підприємства 
1.3. Фактори міжнародної конкуренції 

2. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємства (обра-
ного за базу дослідження) 

2.1. Коротка загальна характеристика підприємства та його кон-
курентної позиції на світовому ринку 
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2.2. Характеристика основних показників діяльності та зовніш-
ньоекономічного потенціалу підприємства 

2.3. Визначення конкурентоспроможності підприємства на світо-
вому ринку за формальними методиками  

Висновки і пропозиції 
Список використаної літератури 
Додатки 

Тема 13. Зовнішньоекономічний потенціал підприємства:  
діагностика і формування 

Вступ 
1. Науково-методичні підходи до оцінки та формування зовнішньо-
економічного потенціалу підприємства 
1.1. Сутність зовнішньоекономічного потенціалу підприємства та 

його складові 
1.2. Методичні підходи до оцінки потенціалу підприємства 
1.3. Шляхи формування та поліпшення зовнішньоекономічного 

потенціалу підприємства  
2. Стратегічний аналіз зовнішньоекономічного потенціалу (на при-
кладі конкретного підприємства) 
2.1. Коротка характеристика підприємства та передумов виходу 

на зовнішній ринок 
2.2. Стратегічний аналіз основних показників діяльності підпри-

ємства та характеристика його продукції 
2.3. Стратегічний аналіз складових зовнішньоекономічного поте-

нціалу 
2.3.1. Аналіз управління виробництвом і зовнішньоекономі-

чною діяльністю 
2.3.2. Стратегічний аналіз організаційно-технічного рівня 

виробництва 
2.3.3. Аналіз ефективності використання основних виробни-

чих фондів і завантаження виробничих  
потужностей 

2.3.4. Аналіз рівня продуктивності праці 
2.3.5. Аналіз структури та рівня витрат і рентабельності 

Висновки і пропозиції (щодо вдосконалення зовнішньоекономічного 
потенціалу підприємства)  
Список використаної літератури 
Додатки 
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Тема 20. Стратегічний аналіз динаміки та ефективності  
експортно-імпортних операцій 

Вступ 
1. Нормативно-методичні основи організації та аналізу здійснення 
зовнішньої торгівлі 
1.1. Законодавча база здійснення зовнішньої торгівлі 
1.2. Форми здійснення експортно-імпортних операцій, їх сутність, 

порядок розрахунків 
1.3. Методика аналізу динаміки, структури та ефективності про-

ведення експортних та імпортних операцій 
2. Стратегічний аналіз динаміки та ефективності зовнішньоторгове-
льних операцій на прикладі підприємства (назва) 
2.1. Коротка загальна характеристика підприємства та його пози-

ції на зовнішньому ринку 
2.2. Аналіз основних показників виробничо-господарської та зов-

нішньоекономічної діяльності 
2.3. Стратегічний аналіз динаміки та структури зовнішньої торгі-

влі (в розрізі окремих країн і за видами продукції) 
2.4. Стратегічний аналіз рентабельності та ефективності експорту 

та/або імпорту 
2.5. Ефективність використання оборотного капіталу  

в експортних операціях 
Висновки і рекомендації (пропозиції щодо покращання структури та 
обґрунтування ціни експорту (імпорту) товарів) 
Список використаної літератури 
Додатки 
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Додаток 3 

Основні фінансово-економічні показники  
виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності 
____________________________________________________________________ 

(повна назва підприємства, що досліджується) 

Показник 
Попе-
редній 
рік 

Звітний 
рік 

Абсо-
лютне 
відхи-
лення 
(+, –) 

Темп 
росту, 

% 

1 2 3 4 5 
1. Обсяг випуску продукції  
в діючих цінах, тис. грн.     

2. Обсяг випуску продукції  
в порівняльних цінах,  
тис. грн. 

    

3. Вартість експортної продукції, 
тис. грн.     

4. Обсяг випуску продукції  
в натуральних одиницях,  
у т. ч. в асортименті 

    

5. Чистий дохід від реалізації про-
дукції, тис. грн.  
(ф. № 2 р. 035) 

    

6. Обсяг зовнішньоторговельних 
операцій, тис. грн., у т. ч.: 

а) експорту 
б) імпорту 

    

7. Доля експорту в загальному об-
сязі реалізації (р. 6а: р. 4)*     

8. Обсяг зовнішньоекономічних 
операцій окремих господарських 
одиниць, тис. грн. 

    

9. Середньооблікова  
чисельність працівників, осіб  
(ф. № 1-ПВміс. р.1040 гр. 2) 

    

10. Фонд оплати праці  
працівників, тис. грн.  
(ф. № 1-ПВ р. 1070 гр. 2) 

    

11. Продуктивність праці  
одного працюючого, тис. грн./ осо-
бу (р. 2: р. 9) або (р. 5: р. 9)  
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1 2 3 4 5 

12. Середньорічна заробітна плата, 
тис. грн. / особу (р. 10: р. 9)      

13. Середньорічна вартість  
основних фондів, тис. грн.  
(за даними ф. № 1 р. 031)** 

    

14. Фондовіддача, грн.  
(р.2: р. 13) або (р. 5: р. 13)     

15. Середньорічні залишки  
обігових коштів, тис. грн.  
(за даними ф. № 1 р. 260)** 

    

16. Коефіцієнт оборотності  
обігових коштів (р. 5: р. 15)     

17. Середньорічна вартість активів, 
тис. грн. (за даними  
ф. № 1 р. 280 або р. 640)** 

    

18. Власний капітал, тис. грн.  
(ф. № 1 р. 380)**     

19. Собівартість реалізованої про-
дукції, тис. грн.  
(ф. № 2 р. 040) 

    

20. Витрати на 1 грн реалізованої 
продукції, коп. (р. 19: р. 5)     

21. Валовий прибуток (збиток), 
тис. грн. (ф. № 2 р. 050 або р. 055)     

22. Прибуток (збиток) від звичай-
ної діяльності, тис. грн.  
(ф. № 2 р. 190 або р. 195) 

    

23. Чистий прибуток (збиток), тис. 
грн. (ф. № 2  р. 220 або р. 225)     

24. Рентабельність продукції, % (р. 
21: р. 19)      

25. Рентабельність капіталу, %  
р. 23: р. 18×100     

26. Рентабельність активів, %  
(р. 23: р.17×100)     

Примітка: 
  * р. — рядок таблиці. 
** Середньорічна вартість основних виробничих фондів (ОВФ), активів, власного 
капіталу, середньорічні залишки оборотних коштів розраховуються за формулою 

початок року кінець рокуОВФ ОВФ ф. 1 р. 031 гр. 3 + ф. 1 р. 031 гр. 4
ОВФ ;

22

+
= =  
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де початок рокуОВФ ,  кінець рокуОВФ — вартість ОВФ відповідно на початок і кінець пері-

оду (року). 
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