
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ (ЗАЛІК) 

 

1. Сутність міжнародних економічних відносин  та етапи їх формування.  

2. Структура міжнародних економічних відносин. 

3. Міжнародні економічні відносини як форма прояву МЕ: основні форми, 

суб’єкти, рівні розвитку.  

4. Інтернаціоналізація господарського життя.  

5. Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори.  

6. Міжнародна спеціалізація. 

7. Міжнародна кооперація. 

8. Україна в міжнародному поділі праці. 

9. Іноземні інвестиції в Україні. 

10. Особливості сучасного етапу розвитку МЕВ.  

11. Поняття середовища МЕВ, структуризація та особливості. 

12. Політико-правове середовище МЕВ. 

13. Економічне середовище МЕВ. 

14. Соціально-культурне середовище МЕВ. 

15. Міжнародний транспорт та інформаційно-комунікаційні системи. 

16. Місце міжнародної торгівлі в МЕВ.  

17. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності  

міжнародної торгівлі. 

18. Еволюція теорій міжнародної торгівлі (меркантилізм та теорії переваг).  

19. Еволюція теорій міжнародної торгівлі (теорії факторів виробництва, 

неотехнологічні, теорія конкурентоспроможності).  

20. Види  міжнародної торгівлі.  

21. Методи міжнародної торгівлі.  

22. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.  

23. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних 

відносин.  

24. Світова організація торгівлі (СОТ).  

25. Україна на світовому ринку товарів та послуг. 

26. Міжнародна торгівля послугами. 

27. Відносини України і СОТ. 

28. Види міжнародної зустрічної торгівлі. 

29. Причини і суть міжнародного руху капіталу.  

30. Форми іноземних інвестицій. 

31. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасному розвитку 

міжнародних економічних відносин.  

32. Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні. 

33. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних 

відносинах. 

34. Форми та види міжнародного кредиту.  

35. Світовий фінансовий ринок.  

36. Міжнародні валютно-фінансові організації.  

37. Світовий досвід функціонування вільних економічних зон. 



38. Особливості створення вільних економічних зон в Україні. 

39. Сутність та особливості офшорного бізнесу. 

40. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання. 

41. Сутність, форми, причини і показники міжнародної міграції робочої 

сили. 

42. Основні напрямки міграції робочої сили. 

43. Наслідки міграції робочої сили для країн, що її експортують. 

44. Наслідки міграції робочої сили для країн, що її приймають. 

45. Світовий ринок праці. Сучасні центри притягнення робочої сили. 

46. Державне регулювання міграції робочої сили. Міжнародна організація 

праці (МОП). 

47. Україна на світовому ринку робочої сили. 

48. Характеристика понять “валюта” та “валютний курс”. Конвертованість 

валют. 

49. Основні елементи національної валютної системи.  

50. Основні елементи світової валютної системи.  

51. Основні етапи еволюції світової валютної  системи.  

52. Система золотого стандарту.  

53. Паризька валютна система.  

54. Генуезька валютна система.  

55. Бреттон-Вудська валютна система.  

56. Ямайська валютна система.  

57. Європейська валютна система. 

58. Валютний ринок і його структура.  

59. Основні види валютних операцій.  

60. Валютний ринок України. 

61.Поняття міжнародних розрахунків.  

62. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна характеристика. 

63. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.  

64. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка. 

65. Поняття та основні риси міжнародної економічної інтеграції та 

глобалізації.  

66. Форми міжнародної інтеграції.  

67. Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції.  

68. Особливості розвитку інтеграційних процесів у Європі.  

69. Європейський Союз (ЄС).  

70. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ).  

71. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА).  

72. Особливості економічної інтеграції країн Латинської Америки, Азії, 

Африки.  

73. Сутність глобалізації.  

74. Причини глобалізації.  

75. Основні ознаки глобалізації.  

76. Суперечливість глобалізаційного процесу.  

77. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення.  

78. Фінансова глобалізація.  

79. Світові фінансові кризи.  



80. Суперечливість глобалізаційного процесу. 

81. Демографічний вибух та пов’язані з ним проблеми.  

82. Проблеми розвитку людини.  

83. Проблема нерівномірності розвитку країн світу.  

84. Міжнародне регулювання глобальних проблем.  

85. Роль ООН у врегулюванні важливих проблем людства. 

86. Сутність зовнішньоекономічної політики. 

87. Координація міжнародної політики в системи ООН. 

88. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру СОТ. 

89. Інтеграція як вища форма міжнародної координації економічної 

політики. 

90. Геоекономічна політика України в міжнародному контексті. 
 


