
 
П Р И В А Т Н Е  А К Ц І О Н Е Р Н Е  Т О В А Р И С Т В О  « В И Щ И Й  

Н А В Ч А Л Ь Н И Й  З А К Л А Д  « М І Ж Р Е Г І О Н А Л Ь Н А  
А К А Д Е М І Я  У П Р А В Л І Н Н Я  П Е Р С О Н А Л О М »  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни 
 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
(для бакалаврів) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2018 



2 
 

 
 
 

Підготовлено канд.. економ. н., проф.. кафедри менеджменту і 
адміністрування В. О. Тьорло. 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародних відносин та суспільних 
комунікацій (протокол № 8 від 21 березня 2018 р.) 
 
 

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тьорло В. О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 
роботи студентів з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для 
бакалаврів). – К.: МАУП, 2018. – 35 с. 
 
 
Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, навчально-
тематичний план вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини», 
методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни 
«Міжнародні економічні відносини», критерії оцінювання знань студентів, 
вказівки для виконання контрольної роботи, питання для контрольних робіт, 
питання для самоконтролю, список рекомендованих джерел. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                          © Міжрегіональна Академія 
                                                                    управління персоналом (МАУП), 2018 



3 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Навчальна дисципліна «Міжнародні економічні відносини» посідає 
важливе місце серед дисциплін, що викладаються студентам у вищих 
навчальних закладах, які готують спеціалістів з менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, країнознавства, міжнародних економічних 
відносини та інших спеціальностей економічного спрямування. 

Метою навчальної дисципліни є формування системи спеціальних 
знань з проблем розвитку та сучасного стану міжнародних економічних 
відносин (МЕВ) для фундаментальної та спеціальної економічної освіти та 
для практичної діяльності у сфері національного і світового господарства; 
вивчення основних закономірностей розвитку сучасних міжнародних 
економічних відносин, шляхів та особливостей їх реалізації як в цілому, так і 
на прикладі країн, інтеграційних об’єднань, регіонів світової економіки; 
визначення місця і ролі України в системі міжнародних економічних 
відносин. 

Предметом навчальної дисципліни є система зв’язків національних 
економік різних країн на основі міжнародного поділу праці. 

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи 
знань про основні форми МЕВ (міжнародну торгівлю, міжнародний рух 
капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини, науково-технологічний 
обмін, міжнародну міграцію робочої сили тощо), сучасні форми активізації 
МЕВ (вільні економічні зони, транснаціональні корпорації); визначення 
місця і ролі України в міжнародних економічних відносинах, перспективи 
участі країни в світогосподарських зв’язках. Набуті знання при вивченні 
курсу розширять базу теоретичних економічних знань у студентів як вихідної 
основи для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем 
сучасних міжнародних  економічних відносин, створять логічну основу для 
підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою економічною освітою, 
дозволять майбутнім спеціалістам застосовувати їх в науковій та практичній 
діяльності при вирішенні фахових задач. 

Опанувавши дисципліну, студенти мають знати:  
загальні закономірності розвитку МЕВ, форми прояву цих 

закономірностей у різних секторах і регіонах, інтеграційних об’єднаннях, 
економічних союзах та окремих країнах світового господарства;  

основні механізми регулювання і управління розвитком міжнародних 
економічних відносин на національному та інтернаціональному рівнях;  

особливості участі України в МЕВ; 
вміти: 
аналізувати динамічні якісні зміни у розвитку МЕВ; 
давати оцінку поточним міжнародним економічним подіям; 
характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі 

України в міжнародних господарських зв’язках. 
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Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» тісно пов’язана із 
вивченням таких курсів, як «Міжнародна економіка», «Економіка зарубіжних 
країн», «Міжнародна торгівля», «Зовнішньоекономічна політика», «Вільні 
економічні зони», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
«Міжнародний бізнес». 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«Міжнародні економічні відносини» 
 

№ 
пор. 

 

Назви розділів і тем 

Розділ І. Теоретичні засади і форми міжнародних економічних 
відносин 

1 Сутність, середовище і розвиток міжнародних економічних відносин 

2 Розвиток міжнародних економічних відносин 
3 Міжнародний поділ праці як основа розвитку МЕВ 
4 Міжнародні торговельні відносини 
5 Міжнародний рух капіталу 

6 Вільні економічні зони 

7 Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини 
8 Міжнародні науково-технічні відносини 
9 Міжнародна міграція робочої сили 
10 Транспортне запезпечення МЕВ  

11. Зовнішньоторговельна політика розвинутих держав та її основні 
принципи 
Розділ II. Сучасні процеси, механізми регулювання і тенденції 

розвитку МЕВ 
12 Інтеграційні процеси в системі МЕВ 
13 Особливості розвитку європейської економічної інтеграції 

14 Регіональні економічні об’єднання 
15 Міжнародний маркетинг 

16 Види і форми міжнародного бізнесу 
17 Міжнародний туризм 

18 Система регулювання МЕВ та міжнародні економічні організації 
19 Глобальні проблеми МЕВ  

20 Україна в міжнародних економічних відносинах 
Разом годин:  
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ  

дисципліни 
«МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» 

 
Розділ I. Теоретичні засади і форми міжнародних економічних 

відносин 
 

Тема 1.Сутність, середовище і розвиток міжнародних економічних 
відносин 

Основні терміни і поняття: міжнародні економічні відносини, 
глобалізація, економічна рівновага, макроекономіка, мікроекономіка, 
міжнародний поділ праці, міжнародна економічна інтеграція, об’єкти і 
суб’єкти МЕВ, форми МЕВ, інфраструктура МЕВ, міжнародна торгівля, 
міжнародна міграція капіталу. 

Об’єкт і предмет вивчення дисципліни «Міжнародні економічні 
відносини». Мета, завдання, зв’язки з іншими науками та місце дисципліни у 
навчальному процесі. Структура курсу. Методологічні засади вивчення 
дисципліни. Характеристика навчальної, допоміжної і популярної 
(вітчизняної та зарубіжної) літератури, статистичних джерел та 
картографічних матеріалів. Основні форми МЕВ. Середовище МЕВ. 

Рекомендовані джерела: 1, 8, 12, 15, 16, 18, 21, 
25, 26, 33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Предмет курсу «МЕВ» та значення навчальної дисципліни. 
2. Цілі та завдання вивчення курсу «МЕВ». 
3. Економічний зміст МЕВ. 
4. Сутність МЕВ. 
5. Об’єкти та суб’єкти МЕВ. 
6. Рівні розвитку МЕВ. 
7. Основні форми МЕВ. 

 
Теми рефератів 

1. Етапи формування і розвитку МЕВ.  
2. Чинники формування єдиного світового ринку і системи МЕВ.  
3. Особливості сучасного стану міжнародних економічних відносин. 
4. Характеристика складових середовища МЕВ. 

 
 

Тема 2. Розвиток міжнародних економічних відносин 
Основні терміни і поняття: принципи організації міжнародних 

економічних відносин, протекціонізм, вільна торгівля, фактори виробництва, 
меркантилізм, міжнародний ринок, попит та пропозиція, експорт та імпорт, 
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товари і послуги, витрати, прибуток, виробництво, трудозатрати, людський 
капітал. 

Загальні, специфічні та національні принципи організації міжнародних 
економічних відносин. Економічні закони розвитку МЕВ. Генеральна угода з 
тарифів і торгівлі (ГАТТ). Підходи до характеру зовнішньоторговельної 
національної політики. Сутність основних концепцій міжнародної 
економічної діяльності. Існуючі підходи у використанні експортних 
можливостей. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 12, 15, 16, 33, 70 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Сутність загальних принципів організації МЕВ. 
2. Особливості специфічних принципів організації МЕВ. 
3. Національні принципи організації МЕВ. 
4. Сутність генеральної угоди з тарифів і торгівлі. 
5. Критерії порівнянь рівнів економічного розвитку. 
6. Моделі економічного розвитку. 

 
Теми рефератів 

1. Основні економічні законів розвитку МЕВ та їх характеристика. 
2. Існуючі підходи до характеру зовнішньоторговельної національної 
політики. 
3. Історичний розвиток МЕВ. 
4. Сучасні проблеми світового економічного розвитку. 

 
 

Тема  3. Міжнародний поділ праці як основа розвитку МЕВ 
Основні терміни і поняття: міжнародний поділ праці, міжнародна 

спеціалізація, міжнародне кооперування, технічний прогрес, предмет праці, 
робоча сила, форми і методи організації виробництва, інформація, технології, 
виробнича функція, міжнародна спеціалізація. 

Дефініція міжнародного поділу праці та історія його становлення, 
Чинники та види міжнародної спеціалізації. Розвиток міжнародної кооперації 
та основні методи налагодження коопераційних зв’язків. Принцип 
порівняльних переваг та його вплив на розвиток економічних взаємовідносин 
країн.  

Рекомендовані джерела: 1, 8, 10, 12, 18, 26, 33 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Сутність міжнародного поділу праці. 
2. Чинники, що впливають на розвиток міжнародного поділу праці. 
3. Історія формування міжнародного поділу праці. 
4. Види і форми міжнародної спеціалізації. 
5. Міжнародна кооперація та її форми. 
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Теми рефератів 
1. Теоретичні засади міжнародного поділу праці. 
2. Розвиток міжнародної спеціалізації у світовому контексті. 
3. Вплив міжнародної кооперації на розвиток виробничих зв’язків між 
суб’єктами господарювання різних країн. 

 
 

Тема 4. Міжнародні торговельні відносини 
Основні терміни і поняття: міжнародна торгівля, динаміка, 

географічна структура, міжнародний обмін, імпорт, експорт, економічна 
система, ВВП, сальдо, новації, інновації, транснаціональні і 
багатонаціональні компанії, венчурна компанія, франшиза. 

Міжнародна торгівля як основна форма МЕВ, її динаміка та структура. 
Основні показники міжнародної торгівлі та кон’юктури світових товарних 
ринків. Види і форми міжнародної торгівлі. Регулювання міжнародних 
торговельних відносин (МТВ).  

Рекомендовані джерела: 1-4, 8, 10, 12, 15-19, 24-
27, 30, 32-35 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Поняття «Міжнародна торгівля» та особливості її динаміки на сучасному 
етапі. 
2. Показники міжнародної торгівлі. 
3. Сутність «міжнародної товарної номенклатури» та її характеристика. 
4. Основні принципи регулювання МТВ. 
5. Світова ціна та її ознаки. 
6. Рівні та інструменти регулювання МТВ. 

 
Теми рефератів 

1. Види та форми міжнародної торгівлі. 
2. Сучасні особливості розвитку міжнародної торгівлі. 
3. Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України. 
4. Сутність та економічний зміст міжнародних торговельних відносин. 

 
 

Тема 5. Міжнародний рух капіталу 
Основні терміни і поняття: рух капіталу, інвестиції, експорт, 

державний та приватний капітал, інвестиційний клімат, інвестиційний імідж, 
позичковий і підприємницький капітал, прямі й портфельні інвестиції. 

Міжнародний рух капіталу: сутність, форми, регулювання. Міжнародні 
інвестиції як форма руху капіталу. Міжнародний кредит, його роль у світовій 
економіці. Різновиди формування і розвиток світового ринку позичкових 
капіталів. Міжнародні фінансові центри. Офшорні зони. Проблема 
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заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку 
України. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 15, 16, 
18, 25, 26, 33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Сутність міжнародного руху капіталу. 
2. Цілі і форми вивозу капіталу. 
3. Причини міжнародного руху капіталу. 
4. Наслідки міграції капіталів для країн експортерів та країн імпортерів. 
5. Вартісні чинники прямих зарубіжних інвестицій. 

 
Теми рефератів 

1. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ. 
2. Сучасні риси міжнародного руху капіталів. 
3. Проблеми заборгованості та можливі шляхи їх розв’язання. 

 
 

Тема 6. Вільні економічні зони 
Основні терміни і поняття: вільна економічна зона, податкові пільги, 

спеціальна економічна зона, торгівельний союз, офшорна зона, вільна 
виробнича зона, баланс, офшорний бізнес. 

Сутність та особливості організації вільних економічних зон. Цілі 
створення ВЕЗ. Чинне законодавство України щодо ВЕЗ, критерії 
кваліфікації ВЕЗ. Характерні риси основних видів зон. Зарубіжний досвід 
створення ВЕЗ. 

Рекомендовані джерела: 1,8, 13, 16,17, 18 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Дефініція поняття ВЕЗ. 
2. Законодавчі акти України щодо створення і функціонування ВЕЗ. 
3. Основні види зон. 
4. ВЕЗ на території України. 
5. ВЕЗ Китаю. 

 
Теми рефератів 

1. Критерії класифікації ВЕЗ та характеристика основних типів. 
2. Зарубіжний досвід створення ВЕЗ. 

 
 

Тема 7. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини 
Основні терміни і поняття: Національні, міжнародні і світові валютні 

системи, поняття валюти та її види, оборотність валют, валютний паритет, 
валютний курс, валютні ринки, міжнародні розрахунки. 
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Сутність, елементи та закономірності функціонування світової 
валютної системи та валютних відносин. Функції валютної системи, рівні 
функціонування та їх взаємодія. Етапи розвитку світової валютної системи. 
Валютний курс та фактори його формування. Світовий валютний ринок. 
Валютне регулювання та види валютної політики. 

Рекомендовані джерела: 1,2, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 
25, 26, 31, 33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Визначення світової валютної системи. 
2. З яких елементів складається світова валютна система? 
3. Відмінності національної і світової валютної системи. 
4. Конвертованість валюти та її основні види. 
5. Визначення валютного курсу та його види. 

 
Теми рефератів 

1. Етапи розвитку світової валютної системи.  
2. Європейська валютна система. 
3. Основні види валютної політики та їх характеристика. 
4. Міждержавне регулювання валютно-фінансових відносин. 

 
 

Тема 8. Міжнародні науково-технічні відносини 
Основні терміни і поняття: науково-технічні відносини, технології, 

поняття міжнародної передачі технології, правові форми захисту технології, 
патент, ліцензія, копірайт, товарна марка, форми передачі технології, 
патентна угода, ліцензійна угода, ноу-хау, інжиніринг, франчайзинг, 
міжнародне технічне сприяння. 

Суть і структура світового ринку технологій. Міжнародна ліцензійна 
торгівля. Сучасні особливості міжнародної передачі технологій. Економічний 
зміст торгівлі інженерно-консультаційними послугами. Структура 
міжнародного ринку консалтингових послуг. Особливості розвитку 
міжнародного ринку інженерно-консультаційних послуг. 

 
Рекомендовані джерела: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 15-18, 

25, 26, 33 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Суть і структура світового ринку технологій.  
2. Міжнародна ліцензійна торгівля.  
3. Сучасні особливості міжнародної передачі технологій.  
4. Економічний зміст торгівлі інженерно-консультаційними послугами.  
5. Структура міжнародного ринку консалтингових послуг.  
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Теми рефератів 
1. Особливості розвитку міжнародного ринку інженерно-консультаційних 

послуг.  
2. Особливості сучасного світового ринку технологій. 
3. Міжнародні організації з регулювання науково-технічного обміну. 

 
 

Тема 9. Міжнародна міграція робочої сили 
Основні терміни і поняття: робоча сила, міграція, імміграція, 

еміграція, рееміграція, трудова міграція, глобальний ринок праці, «гонитва за 
разумом», державна міграційна політика, ТНК, НТР, МОП. 

Суть, причини та сучасні ознаки міжнародної трудової міграції. Форми 
і головні напрями сучасних міграційних потоків. Державне і міжнародне 
регулювання міграції робочої сили. Вплив міграційних процесів на 
соціально-економічний розвиток країн світу. Проблеми трудової міграції і 
ринку робочої сили в Україні. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 4 ,8, 10, 12, 15-18, 26, 33 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили? 
2. Назвіть основні причини ММРС. 
3. Які фактори обумовлюють розвиток ММРС? 
4. Назвіть основні поняття, що характеризують ММРС. 
5. Охарактеризуйте сучасні особливості розвитку ММРС. 
6. Назвіть основні види ММРС. 
7. Які центри ММРС вам відомі? 
8. Які соціально-економічні наслідки ММРС? 

 
Теми рефератів 

1. Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили.  
2. Сучасні особливості розвитку міграційних процесів  
3. Етапи розвитку ММРС. 
4. Методи та рівні регулювання ММРС. 
5. Особливості інтеграції України до світового ринку праці. 

 
Тема 10. Транспортне забезпечення МЕВ 

Основні терміни і поняття: трампове та лінійне судноплавство, 
каботажні перевезення, міжнародні перевезення, міжнародний транспорт, 
міжнародні коридори. 

Міжнародні перевезення. Пряме та змішане транспортне забезпечення. 
Зміст «Інкотермс -2010». Трампове та лінійне судноплавство. Фрахт та 
фрахтування. Види кононсаменту. Особливості організації залізничних 
перевезень. Зміст та учасники КОТИФ. Функції товаротранспортної 
накладної. Структура автомобільних тарифів. Особливості повітряних 
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перевезень та зміст і структура авіа накладної. Міжнародні транспортні 
коридори. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 3, 8, 10, 12,15-18, 
22, 25, 26, 31-33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Сутність та види транспортного забезпечення. 
2. Зміст базових умов поставок товарів. 
3. Умови вибору транспортних засобів. 
4. Трампове та лінійне судноплавство. 
5. Види коносаменту та їх характеристика. 
6. Особливості та значення залізничних перевезень в розвитку МЕВ. 

 
Теми рефератів 

1. Міжнародні транспортні коридори: історія становлення та характеристика. 
2. Участь України у міжнародних транспортних коридорах. 
3. Зміст та значення «Інкотермс -2010» для розвитку міжнародного 
економічного співробітництва. 

 
 

Тема 11. Зовнішньоторговельна політика розвинутих держав та її 
основні принципи 

Основні терміни і поняття: регулювання зовнішньоторговельної 
діяльності, види протекціонізму, лібералізація торгівлі, демпінг, принципи 
зовнішньоторговельної політики. 

Роль держави у регулюванні зовнішньоторговельної діяльності. 
Основні види протекціонізму. Лібералізація торгівлі та її форми. 
Регулювання зовнішньоторговельних відносин. Основні інструменти 
зовнішньоторговельної політики. Демпінг. Сучасні особливості регулювання 
міжнародної торгівлі. Основні принципи ГАТТ/СОТ. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 18, 23, 48, 63 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Протекціонізм та його основні види. 
2. Форми лібералізації торгівлі. 
3. Основні принципи ГАТТ/СОТ. 
4. Демпінг та нормативні акти, що його визначають. 

 
Теми рефератів 

1. Основні інструменти зовнішньоторговельної політики. 
2. Сучасні особливості регулювання міжнародної торгівлі. 
3. Сучасні інструменти регулювання зовнішньоторговельної діяльності. 
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Розділ ІІ. Сучасні процеси, механізми регулювання і тенденції 
розвитку МЕВ 

 
Тема 12. Сутність і форми міжнародної економічної інтеграції 

Основні терміни і поняття: міжнародна економічна інтеграція, рівні 
розвитку, форми міжнародної економічної інтеграції, зона вільної торгівлі, 
митний союз, спільний ринок, економічний і політичний союзи. 

Трактування сутності економічної інтеграції. Об’єктивні передумови 
розвитку, цілі і значення МЕІ. Ознаки, рівні та фактори розвитку МЕІ. Етапи 
розвитку МЕІ. Статичні та динамічні ефекти інтеграції. Економічні наслідки 
інтеграції країн. Сучасні інтеграційні угрупування країн. Особливості 
європейських інтеграційних процесів. Європейська економічна інтеграція 
України. 

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 10, 12, 14-16, 18, 
21, 22, 26, 28, 30, 31, 33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Сутність  та фактори розвитку МЕІ. 
2. Чинники дезінтеграції. 
3. Хто є головними організаторами інтеграційного процесу? 
4. Чому МЕІ має регіональний характер? 
5. Визначте цілі і значення МЕІ. 
6. Покажіть особливості основних форм МЕІ. 

 
Теми рефератів 

1. Сучасні особливості МЕІ. 
2. Етапи розвитку МЕІ. 
3. Особливості інтеграції України у міжнародний простір. 
 
 

Тема 13. Особливості розвитку європейської економічної інтеграції 
Основні терміни і поняття: ЄС, Євроатом, Римський договір, митний 

союз, спільний ринок, валютно-економічний і політичний союз, Європейська 
асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Бенілюкс. 

Передумови європейської економічної інтеграції. Історія становлення 
ЄС. Етапи розвитку ЄС. Особливості становлення Бенілюкс. Європейська 
асоціація вільної торгівлі. Зміст Маастрихтської угоди та етапи її виконання. 

Рекомендовані джерела:1 , 2, 8, 10, 12, 14-16, 18, 
21, 22, 26, 28, 30, 31, 33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Сутність митного союзу. 
2. Основні етапи створення ЄС. 
3. Особливості митно-економічного союзу «Бенілюкс». 
4. Європейська асоціація вільної торгівлі. 
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Теми рефератів 
1. Історія становлення ЄС. 
2. Етапи розширення ЄС та їх характеристика. 
3. Особливості Європейської асоціації вільної торгівлі. 

 
 

Тема 14. Регіональні економічні об’єднання 
Основні терміни і поняття: Регіональне економічне об’єднання, 

ОЧЕС, ЧБТР, МЕРКОСУР, НАФТА, ЛАІ, АТЕС, АСЕАН, ЄЕП, СНД. 
Організація Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС). 

Особливості та історія становлення Північноамериканської угоди про вільну 
торгівлю (НАФТА). Економічний союз країн Південної Америки 
(МЕРКОСУР). Центральноєвропейська зона вільної торгівлі (ЦЕФТА).  

Рекомендовані джерела: 1, 2, 8, 10, 12, 14-16, 18, 
21, 22, 26, 28, 30, 31, 33 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Склад та мета створення ЧЕС. 
2. Охарактеризуйте історію становлення та учасників ЦЕФТА. 
3. Назвіть адміністративні органи МЕРКОСУРу. 
4. Охарактеризуйте асоціацію держав Південно-Східної Азії. 

 
Теми рефератів 

1. Особливості інтеграційного угрупування НАФТА. 
2. Історія становлення та проблеми розвитку СНД. 
3. Особливості та переваги економічного союзу МЕРКОСУР. 

 
 

Тема 15. Міжнародний маркетинг 
Основні терміни та поняття: міжнародний маркетинг, суб’єкти 

міжнародного маркетингу, міжнародні ринки, сегментація, товарна стратегія, 
цінова стратегія. 

Дефініція категорії «Міжнародний маркетинг» та принципи його 
здійснення. Суб’єкти міжнародного маркетингу. Напрями маркетингових 
досліджень. Міжнародні ринки та їх сегментація. Конкурентоспроможність 
товару на світовому ринку та її показники. Види міжнародної маркетингової 
стратегії. 

Рекомендовані джерела: 1, 7, 9 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Сутність міжнародного маркетингу. 
2. Міжнародний ринок та чинники, що його формують. 
3. Яка особливість маркетингу міжнародної фірми? 
4. Охарактеризуйте специфіку управління транснаціональної компанії. 
5. Основні показники конкурентоспроможності товару. 
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Теми рефератів 
1. Вплив міжнародного маркетингу на розвиток МЕВ. 
2. Умови та напрями маркетингових досліджень. 
3. Сегментація світових ринків та їх характеристика. 
4. Основні фактори кон’юктури світового ринку та їх характеристика. 

 
 

Тема 16. Види і форми міжнародного бізнесу 
Основні терміни та поняття: Міжнародний бізнес, комерція, 

власність, капітал, спільне підприємство, ТНК, транснаціональний бізнес, 
вільні економічні зони. 

Дефініція поняття «міжнародний бізнес». Суб’єкти міжнародного 
бізнесу. Спільні та змішані підприємства та їх класифікація. Умови та 
структура контракту. Причини виникнення ТНК. Етапи еволюції 
транснаціональної діяльності корпорацій. Типи ТНК. 

Рекомендовані джерела: 1, 9, 18, 21, 26, 29 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Економічна політика ТНК. 
2. Розкрийте зміст поняття «міжнародний бізнес» та сфери його прояву. 
3. У чому полягає різниця між спільними і змішаними підприємствами? 
4. Охарактеризуйте поняття «транснаціональної корпорації». 
5. Визначте та коротко охарактеризуйте етапи розвитку транснаціональної 
діяльності корпорацій. 

 
Теми рефератів 

1. Дайте порівняльну характеристику категоріям: «транснаціональна 
корпорація», «багатонаціональна корпорація», «глобальна корпорація». 
2. Приклади наведених різноведів. 
3. Дайте оцінку основних типів економічних систем. 

 
 

Тема 17. Міжнародний туризм 
Основні терміни та поняття: Міжнародний туризм, туристичні 

послуги, туристичні ресурси, регулювання, тенденції розвитку. 
Туристичні послуги на світовому ринку. Державне та міжнародне 

регулювання світової торгівлі туристичними послугами. Структура 
туристичних ресурсів. Економічний зміст міжнародних туристичних послуг. 
Структура міжнародного ринку туристичних послуг. Сучасні тенденції 
розвитку міжнародного туризму.  

 
Рекомендовані джерела: 1, 10, 22, 33, 35 

 
Контрольні питання та навчальні завдання 

1. Економічне значення туристичних послуг в світовій економіці. 
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2. Туристичні ресурси. 
3. Види туристичних послуг. 
4. Туристичні макрорегіони світу. 
5. Економічна характеристика основних видів туристичних послуг. 

 
Теми рефератів 

1. Структура міжнародного ринку туристичних послуг.  
2. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму. 
3. Державне та міжнародне регулювання світової торгівлі туристичними 

послугами. 
 
 

Тема 18. Система регулювання МЕВ та міжнародні економічні 
організації 

Основні терміни та поняття: економічний інтерес, світогосподарські 
зв’язки, міжнародні валютно-кредитні організації, МВФ, група Світового 
банку, Європейський банк реконструкції та розвитку, міжнародні неурядові 
економічні організації, ГАТТ. 

Історія становлення світогосподарських зв’язків. Склад групи 
Світового банку. Міжнародний валютний фонд та особливості регулювання 
валютно-кредитних відносин країн і його членів. Європейський банк 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) та сфера його діяльності. 

Література: 1,5,6,15,16,18,20,23,25,26,31,34 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Зміст категорії «економічна вигода». 
2. Цілі та функції МВФ. 
3. Історія формування групи Світового банку. 
4. Міжнародні неурядові економічні організації. 
5. Історія становлення ГАТТ/СОТ. 

 
Теми рефератів 

1. Особливості регулювання МЕВ міжнародними неурядовими економічними 
організаціями. 
2. Історія співпраці МВФ і України. 
3. Діяльність ЄБРР. 

 
Тема 19. Глобальні проблеми МЕВ 

Основні терміни і поняття: глобальна проблема, державна 
демографічна політика, демографічний вибух, демографічне районування, 
забруднення навколишнього середовища, міжнародна економічна безпека, 
роззброєння, «Римський клуб», «Чорний список», економічна війна, 
економічні аспекти глобальних проблем. 



17 
 

Негативні наслідки глобалізації. Загроза конфліктів на регіональному, 
національному та інтернаціональному рівнях. Поляризація доходів у світі. 
Антиглобалізм – історія становлення та діяльність. Характеристика 
політичних, природно-екологічних, соціально-економічних, наукових, 
демографічних проблем. Можливі шляхи вирішення екологічних проблем. 

Рекомендовані джерела: 18, 28, 33 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації? 
2. Причини загострення глобальних проблем. 
3. Сутність екологічної проблеми. 
4. Демографічна проблема та можливі заходи щодо її вирішення. 
5. Міжнародний рух за вирішення глобальних екологічних проблем. 
6. Діяльність Римського клубу у вирішенні актуальних проблем людства. 

 
Теми рефератів 

1. Роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства. 
2. Продовольча проблема та можливі напрями її вирішення. 
3. «Спекулятивний капітал» та його роль у загостренні світових фінансових 
криз. 
4. Світові фінансові шоки: сутність та можливі шляхи подолання. 

 
 

Тема 20. Україна в міжнародних економічних відносинах 
Основні терміни і поняття: інтеграційна стратегія, поле регіональних 

пріоритетів, розвиток ринкових відносин і структур, структурна перебудова 
національної економіки, загальна характеристика експортного потенціалу 
України, агропромисловий потенціал, військово-промисловий потенціал, 
транспортно-транзитний потенціал, особливості структури 
зовнішньоекономічних зв’язків. 

Ресурси та експортний потенціал України. Значення продукції агро-
промислового комплексу в структурі сучасного експорту України. 
Використання транспортно-транзитного потенціалу. Розвиток ринкових 
відносин у господарстві України. Існуючі зовнішньо-економічні зв’язки 
України та напрями їх улосконалення. 

Рекомендовані джерела: 3,11-13, 17, 18, 22, 31 
 

Контрольні питання та навчальні завдання 
1. Сутність категорії «експортний потенціал». 
2. Особливості українського експорту. 
3. Структура імпорту України. 
4. Співпраця України із СОТ. 
5. Ефективність використання транспортно-транзитного потенціалу. 
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Теми рефератів 
1. Ефективність використання експортного потенціалу України. 
2. Конкурентоздатність продукції України на світових ринках. 
3. Структурні реформи національної економіки України. 
4. Резерви міжнародного співробітництва суб’єктів господарювання України. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ 

 
Контроль знань з дисципліни «Географія туризму» складається з двох 

блоків: 
1) поточний контроль знань студентів; 
2) підсумковий контроль знань студентів. 

 
Порядок оцінювання знань студентів за результатами вивчення дисципліни 
 
1 
іюр  

Форма оцінювання знань Кількість балів Результат 

1 Оцінювання поточної роботи в семестрі від 0 до 40 балів, 
 

 

1.1 Виконання обов'язкових завдань: 
 
а) систематичність та активність роботи 
протягом семестру 
б) виконання завдань для самостійного 
опрацювання 

до 20 балів, з 
них: 
а) до 10 балів 
 
б) до 10 балів 

 

1.2 Проходження модульного контролю 
знань 

до 20 балів  

2 Оцінювання письмової екзаменаційної 
роботи 

від О до 60 балів проходження 
підсумкового 
контролю 
знань з 
дисципліни і 
одержання і 
підсумкової  
оцінки 

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається із суми балів за 
результати поточного контролю знань та за написання письмових відповідей 
на питання, що виносяться на іспит. На іспиті студент повинен набрати не 
менше 30 балів. 

Підсумковий контроль знань з дисципліни проводиться як письмовий 
іспит за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає три питання. 

Відповідь на кожне питання білета оцінюється окремо в межах 15 балів. 
Відповідь на кожне з питань білета оцінюється в: 
15 балів — якщо відповідь студента містить повне, правильне та 
обґрунтоване викладення матеріалу: 
• при цьому студентом продемонстровано  високі знання усієї програми 

навчальної дисципліни, а також його вміння користуватися 
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різноманітними методами наукового аналізу, виявляти їх характерні 
риси та особливості; 

• відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх 
взаємозв'язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних 
тлумачень; 

• свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою 
нормативно-правових актів (для найважливіших — необхідно знати 
рік їх прийняття); 

• містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на 
ключові питання, самостійні висновки студента, формулювання та 
аргументацію його точки зору; 

• містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, 
результати судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння; 

• логічно і граматично правильно викладена. 
10 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак 

вона має хоча б один з таких недоліків: 
• є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет 

запитання; 
• є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, 

категорій, закономірностей, назв і змісту нормативно-правових актів, 
нечіткі характеристики відповідних явищ; 

• не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти 
(у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, 
концепцій, наукових течій і т. ін.; недостатньо використано дані 
юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал; 

• свідчить про наявність  незначних прогалин у знаннях студента; 
• викладена з порушенням логіки подання матеріалу, містить багато 

граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень; 
0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання: 
• відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання; 

• при відповіді допущено грубі змістовні помилки, що свідчать про 
відсутність знань у студента; 

• їх безсистемність та поверховість, не вміння сформулювати думку 
та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни. 

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з 
урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні 
від 0 до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше ЗО і не більше 
40 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну 
систему за 4-бальною шкалою та шкалою ЕСТ5 для фіксації оцінки у 
нормативних документах. 
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Оцінка за 100 
бальною 
шкалою 

Оцінка за національною 
шкалою     • 

 

Оцінка за 
шкалою ЕСТS 

85-100 5 (відмінно) А 
80 4(добре) В 

65-75 С 
60 3 (задовільно) D 

50-55 Е 
30-45 2 (незадовільно) з 

можливістю повторного 
складання 

FХ 

0-25 2 (незадовільно) з 
обов'язковим повторним 
вивченням дисципліни 

F 

 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Програмою дисципліни «Міжнародні економічні відносини» 
передбачено виконання контрольної роботи, що необхідно систематизації, 
закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок з вивченого 
матеріалу. Контрольна робота також дозволить студентам на практиці 
закріпити навички щодо вирішення конкретних завдань з характеристики 
рекреаційно-ресурсного потенціалу, а також оволодіти методикою аналізу 
рекреаційного потенціалу території. 

Контрольна робота містить п’ять питань. Варіант контрольної роботи 
відповідає останній цифрі номера залікової книжки студента (див. табл.). 

 
Остання цифра номера  

залікової книжки студента Номери питань 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10, 20, 30, 40, 50 
1, 11, 21, 31, 41 
2, 12, 22, 32, 42, 
3, 13, 23, 33, 43 
4, 14, 24, 34, 44 
5, 15, 25, 35, 45 
6, 16, 26, 36, 46 
7, 17, 27, 37, 47 
8, 18, 28, 38, 48 
9, 19, 29, 39, 49 
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Завдання на виконання контрольних робіт студенти отримують у 
викладача, а здати виконані роботи повинні методисту у термін, 
встановлений графіком. До здачі екзамену студенти допускаються тільки 
після співбесіди по суті питань, що висвітленні у контрольній роботі, та після її 
зарахування викладачем. 

Виконання контрольної роботи базується на вивченні теоретичних та 
методичних основ географії туризму, зокрема методології та методики 
географічних досліджень, туристичного ресурсознавства, а також 
географічної характеристики основних видів туризму і його регіональних 
особливостей, та вивчення спеціальної літератури, включаючи періодичні 
видання, з теми контрольної роботи.  

При цьому студент повинен провести цілеспрямований відбір 
спеціальної наукової літератури та необхідних нормативних документів у 
бібліотеці МАУП, а також у ЦНБ ім. В.І. Вернадського і у Парламентській 
бібліотеці. 

Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу 
формату А4 відповідно до вимог Державного стандарту та методичних 
рекомендацій МАУП. На титульній сторінці необхідно вказати прізвище, 
ім'я та по-батькові студента, курс, групу та спеціальність, а також домашню 
адресу та контактний телефон. 

Робота повинна бути надрукована. Після розкриття суті питань 
обов'язково повинен бути перелік використаної літератури в алфавітному 
порядку відповідно до існуючих вимог написання таких списків. 

Посилання на першоджерела необхідно подавати по тексту 
контрольної роботи у квадратних дужках. Так, посилання [5, с. 17-18] 
свідчить, що 5— це порядковий номер джерела, позначеного у списку 
літератури, а 17-18—сторінки із вказаного джерела. Обсяг контрольного 
роботи не має перевищувати 20 сторінок, набраних 14 шрифтом через 1,5 
інтервали. При цьому слід мати на увазі, що головною вимогою до 
контрольної роботи є розкриття суті питань, а не кількість сторінок. 

Наприкінці роботи студент обов’язково повинен поставити підпис та 
дату здачі контрольної роботи. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
1. Світове господарство як об’єкт МЕВ.  
2. Інтернаціоналізація господарського життя.  
3. Міжнародний поділ праці.  
4. Середовище та інфраструктура МЕВ. 
5. Класичні теорії міжнародної торгівлі. 
6. Теорія конкурентних переваг М.Портера. 
7. Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. 
8. Нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі. 
9. Світова організація торгівлі, її роль в МЕВ. 
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10. Зовнішньоторговельна політика держави. 
11. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання. 
12. Форми міжнародної торгівлі за специфікою взаємодії суб’єктів. 
13. Міжнародна торгівля послугами. 
14. Міжнародні товарні біржі. 
15. Міжнародні товарні аукціони. 
16. Міжнародні тендери (торги) та виставки/ярмарки. 
17. Правові форми захисту технології.  
18. Форми передачі технології. 
19. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу.  
20. Сутність франчайзингу та його види.  
21.  Міжнародна торгівля ліцензіями. 
22. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.  
23. Цілі і форми вивозу капіталу.  
24. Міжнародний кредит та його основні види. 
25. Міжнародні валютно-фінансові інститути. 
26. Вільні економічні зони. 
27. Особливості функціонування науково-технічних зон. 
28. Особливості функціонування офшорних зон. 
29. Світовий ринок робочої сили. 
30. Міжнародна валютна система та етапи її розвитку. 
31. Особливості розвитку Європейської валютної системи. 
32. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
33. Роль транспорту в МЕВ. 
34. Міжнародна економічна інтеграція. 
35. Форми міжнародної економічної інтеграції. 
36. Співдружність незалежних держав (СНД). 
37. Європейський Союз (ЄС). 
38. Зона Чорноморського економічного співробітництва (ЧЕС). 
39. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). 
40. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР). 
41. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ). 
42. Об’єднання країн карибського басейну (КАРІКОМ). 
43.  Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН). 
44. Сутність і види міжнародного бізнесу. 
45. Спільні підприємства (СП) – суб’єкт МЕВ. 
46. Транснаціональні корпорації (ТНК) – суб’єкт МЕВ. 
47. Ціноутворення на світовому ринку. 
48. Глобальні проблеми МЕВ. 
49. Особливості зовнішньоторговельних відносин України. 
50. Особливості міжнародної інвестиційної діяльності України.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Визначте предмет курсу «МЕВ» та значення навчальної дисципліни. 
2. Визначте цілі та завдання вивчення курсу «МЕВ». 
3. Розкрийте економічний зміст МЕВ. 
4. Визначте сутність МЕВ. 
5. Назвіть об’єкти та суб’єкти МЕВ. 
6. Назвіть рівні розвитку МЕВ. 
7. Назвіть основні економічні закони розвитку МЕВ і дайте їх стислу 
характеристику. 
8. Що таке принципи розвитку МЕВ? 
9. Назвіть і охарактеризуйте загальні принципи розвитку МЕВ. 
10. Які ви знаєте спеціальні принципи розвитку МЕВ? 
11. Що таке глобалізація? 
12. Дайте визначення світового господарства. 
13. Назвіть передумови розвитку МЕВ. 
14. У чому полягає інтернаціоналізація господарського життя? 
15. Які види і форми міжнародного поділу праці ви знаєте? 
16. Назвіть види міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва. 
17. Які фактори впливають на розвиток МПП? 
18. У чому полягає сутність міжнародної економічної інтеграції? 
19. Охарактеризуйте основні форми МЕВ. 
20. Які складові середовища МЕВ вам відомі? 
21. Визначте поняття «міжнародна торгівля», вкажіть особливості динаміки 
МТ. 
22. Які особливості має МТ на сучасному етапі? 
23. Назвіть показники МТ. 
24. Що таке «міжнародна товарна номенклатура», її показники? 
25. Що таке світова ціна, її ознаки? 
26. Охарактеризуйте рівні та інформаційні джерела світових цін? 
27. Назвіть види та форми МТ. 
28. Які переваги використання різних форм МТ? 
29. Основні принципи регулювання МТВ. 
30. Рівні та інструменти регулювання МТВ. 
31. Назвіть особливості торгівлі послугами в порівнянні з традиційною 
товарною торгівлею. 
32. Як розрізняються транспортні послуги? 
33. Що належить до особливостей міжнародного туризму як виду 
економічної діяльності? 
34. Як класифікуються страхові послуги? 
35. Назвіть основні види реклами. 
36. Що вважаться фінансовими послугами? 
37. Обґрунтуйте потребу в юридичних та бухгалтерських послугах. 
38. Назвіть основні види орендних послуг. 
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39. Як поділяється ринок інформаційних послуг? 
40. Назвіть особливості освітніх послуг. 
41. Сутність міжнародного руху капіталу. 
42. Причини міжнародного руху капіталу. 
43. Сутність міжнародного кредиту. 
44. Види та форми міжнародного кредиту. 
45. Міжнародна інвестиційна діяльність. 
46. Світовий фінансовий ринок. 
47. Інституціональна структура СФР. 
48. Географічна структура СФР. 
49. Функціональна структура СФР. 
50. Реструктурування боргів країн, що розвиваються. 
51. Проблема заборгованості та можливі шляхи її розв’язання. 
52. Дайте визначення світової валютної системи. 
53. З яких елементів складається світова валютна система? 
54. Чим відрізняються національна і світова валютні системи? 
55. Назвіть основні етапи розвитку світової валютної системи. У чому 
полягають їх відмінності? 
56. Що таке конвертованість валюти? Її основні види. 
57. Охарактеризуйте європейську валютну систему. 
58. Назвіть чим відрізняються ЕКЮ та СПЗ. 
59. Дайте визначення валютного курсу. Назвіть його види. 
60. Назвіть основні види валютної політики. Їх стисла характеристика. 
61. Які ви знаєте міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації? 
62. Чинники, що впливають на стан міжнародних розрахунків. 
63. Які існують види валютних застережень? 
64. Чим відрізняються форвардні і ф’ючерсні операції? 
65. Опишіть основні види платежу. 
66. Опишіть основні форми платежу. 
67. Які існують засоби розрахунку? 
68. Що являє собою банківська гарантія платежу? 
69. Назвіть основні види акредитивів. 
70. Чим відрізняється тратта від соло-векселя? 
71. Які форми розрахунку вигідні для експортера, а які для імпортера? 
72. У чому полягає сутність міжнародної міграції робочої сили? 
73. Назвіть основні причини ММРС. 
74. Які фактори обумовлюють розвиток ММРС? 
75. Назвіть основні поняття, що характеризують ММРС. 
76. Які ви знаєте етапи розвитку ММРС? 
77. Охарактеризуйте сучасні особливості розвитку ММРС. 
78. Назвіть основні види ММРС. 
79. Які центри ММРС вам відомі? 
80. Охарактеризуйте основні методи і рівні регулювання ММРС. 
81. Які соціально-економічні наслідки ММРС? 
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82. У чому полягає особливість інтеграції України до світового ринку праці? 
83. Обґрунтуйте економічну доцільність експорту та імпорту технологій. 
84. Які основні особливості сучасного світового ринку технологій? 
85. Що є формами некомерційних науково-технічних зв’язків? 
86. Назвіть основні форми комерційних науково-технічних зв’язків. 
87. Назвіть основні вимоги до об’єкта промислової власності, без 
задоволення яких патент не видається. 
88. Які існують види патентів та ліцензій? 
89. Які існують види ліцензійних платежів? 
90. Назвіть інші форми технологічного обміну. 
91. Охарактеризуйте міжнародні організації з регулювання науково-
технічного обміну. 
92. Що є основними формами науково-технічного співробітництва? 
93. Визначте сутність МЕІ. 
94. Назвіть фактори розвитку МЕІ і фактори дезінтеграції. 
95. Хто є головними організаторами інтеграційного процесу? 
96. Чому МЕІ має регіональний характер? 
97. Вкажіть сучасні особливості МЕІ. 
98. Визначте цілі і значення МЕІ. 
99. Охарактеризуйте етапи розвитку МЕІ. 
100. Покажіть особливості основних форм МЕІ. 
101. Які етапи та особливості розвитку ЄС? 
102. Особливості інтеграції України у міжнародний простір. 
103. Поясніть, якими рушійними силами зумовлена активізація процесу 
глобалізації розвитку сучасної цивілізації. 
104. Які ознаки глобалізації є, на Вашу думку, найбільш суттєвими. 
Обґрунтуйте свою точку зору. 
105. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації? 
106. Розкрийте основні переваги, що несе з собою процес глобалізації. 
107. Розкрийте сутність та наслідки процесу фінансової глобалізації. 
108. Що означає «спекулятивний капітал» та яка його роль у загостренні 
світових фінансових криз? 
109. Ми визначаємо процес глобалізації як об’єктивний. З іншого боку, часто 
доводиться чути, що глобалізація — це політика розвинених держав світу, 
тобто свідомий керований процес. Висловіть свою думку з цього приводу. 
110. Чим зумовлене, на Вашу думку, загострення глобальних проблем? 
111. Розкрийте сутність екологічної (демографічної, продовольчої, 
енергетичної, військової та ін.) проблеми та висловіть свою думку з приводу 
можливих шляхів її вирішення. 
112. Розкрийте роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства. 
113. Охарактеризуйте поняття транснаціональної корпорації. 
114. Дайте порівняльну характеристику категоріям: «транснаціональна 
корпорація», «багатонаціональна корпорація», «глобальна корпорація». 
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115. Чи впливає, на Вашу думку, діяльність ТНК на розподіл глобального 
доходу між країнами? Аргументуйте свою відповідь. 
116. Визначте та коротко охарактеризуйте етапи розвитку транснаціональної 
діяльності корпорацій. 
117. Доведіть, що ТНК є агентами глобалізації світової економіки. 
118. Обґрунтуйте необхідність вивчення в процесі діяльності ТНК правового, 
економічного, політичного і культурного середовища функціонування. 
119. Дайте оцінку основних типів економічних систем. 
120. Поясніть на прикладах поняття розходження в людському і культурному 
середовищі в різних країнах світу. Яким чином у діяльності ТНК необхідно 
враховувати ці розходження? 
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