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1. Міжнародні економічні відносини: загальні поняття, структура та 

роль у вирішенні глобальних економічних проблем світового 

господарства. 

2. Міжнародний поділ праці та його особливості на сучасному 

етапі. 

3. Проблеми участі України у міжнародному поділі праці. 

4. Міжгалузева спеціалізація. 

5. Світовий ринок та світове господарство. 

6. Внутрішній, національний та міжнародні ринки. 

7. Історія розвитку міжнародних економічних відносин. 

8. Види та характерні особливості сучасних міжнародних 

економічних відносин. 

9. Роль міжнародних економічних відносин у вирішенні глобальних 

проблем світового господарства. 

10. Суть, види та показники міжнародної торгівлі товарами. 

11. Теорії міжнародної торгівлі товарами. 

12. Митний тариф та митний кордон. 

13. Тенденції розвитку світової зовнішньоекономічної торгівлі. 

14. Типи зовнішньоторговельної політики держав. 

15. Зовнішня торгівля України. 

16. Особливості міжнародної торгівлі послугами. 

17. Державне регулювання міжнародної торгівлі, його основні 

інструменти. 

18. Торговельна політика. 

19. Інструменти торгової політики. 

20. Форми міжнародного руху капіталу та їх особливості. 

21. Причини міжнародного руху капіталу. 

22. Структура фінансового ринку. 

23. Теорії міжнародних інвестицій. 

24.  Стан та проблеми іноземного інвестування в Україні. 

25. ТНК та вивіз капіталу. 
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26. Теоретичні передмови розробки сучасної концепції ТНК. 

27. Глобалізація світової економіки. 

28. Сучасний етап транснаціоналізації світової економіки. 

29. Транскордонні злиття і поглинання. 

30. ТНК і олігополістичні ринкові структури. 

31. Стратегія транснаціоналізації фірми. 

32. Організаційно-управлінська структура ТНК. 

33. Форми організації операцій ТНК. 

34. Суть та особливості науково-технічних відносин. 

35. Міжнародна передача технології та її регулювання. 

36. Міжнародне технічне сприяння. 

37. Причини міжнародної міграції робочої сили. 

38. Основні етапи міжнародної міграції. 

39. Сучасні центри притягання робочої сили. 

40. Наслідки міграційних процесів. 

41. Міжнародне регулювання міграційних процесів. 

42. Світовий ринок праці. 

43. Трудова міграція з України. 

44. Суть і головні передумови міжнародної економічної інтеграції. 

45. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості. 

46. Сучасні інтеграційні угруповання країн. 

47. Міжнародні економічні організації системи ООН. 

48. Економічні наслідки інтеграції країн. 

49. Поняття світової валютної системи та її основні елементи. 

50. Етапи регулювання валютних відносин. 

51. Європейська валютна система. 

52. Валютні курси, валютні ринки та валютна політика. 

53. Міжнародний кредит та його класифікація. 

54. Міжнародні кредити і міжурядові позики. 

55. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові організації. 

56. Співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями. 

57. Платіжний баланс та його структура. 

58. Стан платіжного балансу та позиції національної валюти. 

59. Методи зрівноваження платіжного балансу. 

60. Теорії платіжного балансу. 

61. Суть міжнародного бізнесу. 

62. Основні види міжнародного бізнесу. 

63. Основні суб’єкти міжнародного бізнесу. 

64. Рівні правового регулювання міжнародного бізнесу. 

65. Класифікація країн. 
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66. США, Західна Європа, Японія у світовій економіці. 

67.  “Нові індустріальні країни” у системі світового господарства. 

68. Країни, що розвиваються у світовому господарстві. 

69. Країни з перехідною економікою у світовому господарстві.  

70. Грошово-кредитна система США. 

71. Грошово-кредитна система Японії. 

72. Грошово-кредитна система Франції. 

73. Грошово-кредитна система Німеччини. 

74. Грошово-кредитна система Великобританії. 

75. Грошово-кредитна система Росії. 


