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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна

підготовка

студентів

зі

спеціальності

«Менеджмент

зовнішньоекономічної діяльності», передбачає вивчення навчальної дисципліни
«Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності».
Метою вивчення даного курсу є оволодіння студентами найбільш
нагальних питань зовнішньоекономічної діяльності країн світу, усвідомлення
основних напрямів їх вирішення на світовому та регіональних їх рівнях.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
• сучасні проблеми та тенденції розвитку світової та регіональної
економіки;
• основні стратегічні засади зовнішньоекономічної діяльності провідних в
економічному відношенні країн світу, зокрема, України;
• особливості та проблеми їх зовнішньоторговельної політики, участі у
валютно-фінансових відносинах, співробітництва у сфері транспортних
послуг, інвестиційної діяльності, міжнародного туризму та науковотехнологічній сфері тощо.
Внаслідок засвоєння навчального курсу студенти повинні вміти:
• визначати

стратегічні

напрями

зовнішньоекономічної

діяльності

провідних країн світу;
• визначати основні проблеми розвитку за умов зміни кон’юнктури
світового ринку;
• обґрунтовувати можливі заходи щодо реалізації зовнішньоекономічної
політики кран світу і, перш за все, України.
Для продуктивного вивчення навчальної дисципліни «Актуальні проблеми
зовнішньоекономічної діяльності країн світу» великого значення набуває
ефективна організація самостійної роботи студентів. Для цього доцільним є
систематичне
підручниками,
монографіями

ознайомлення
навчальними
та

статтями,

з

різноманітними
посібниками,

статистичними
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джерелами

інформації:

довідниками,

науковими

бюлетенями,

електронними

джерелами інформації із системи Internet.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
№

Назва змістовного модуля та теми

теми

Змістовий модуль І
ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1 Головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн світу
Тема 2

Зовнішньоекономічна діяльність України: існуючі проблеми та
перспективи їх вирішення

Тема 3 Сучасні зовнішньоекономічні проблеми країн СНД
Тема 4

Проблемні питання зовнішньоекономічної діяльності провідних
країн Європейського Союзу
Змістовий модуль II

ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН АЗІЇ,
АМЕРИКИ, АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ

Тема 5
Тема 6

Зовнішньоекономічна діяльність країн Східної та Південно-Східної
Азії: проблеми та перспективи
Тенденції розвитку та проблеми зовнішньоекономічної діяльності
країн Південної та Південно-Західної Азії

Тема 7 Сучасні зовнішньоекономічні проблеми США та Канади
Тема 8
Тема 9
Разом:

Проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн Латинської
Америки
Проблеми та тенденції зовнішньоекономічної діяльності країн
Африки, Австралії та Океанії
20 год.
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЗА ОКРЕМИМИ ТЕМАМИ
дисципліни
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Змістовий модуль І

ЗАГАЛЬНОСВІТОВІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОБЛЕМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Основні засади і проблеми
зовнішньоекономічної діяльності країн світу
Тематика лекції
1. Сучасна світова економіка; основні проблеми розвитку.
2. Стратегія зовнішньоекономічної політики держави.
3. Зовнішньоторговельна політика держави: основні засади і проблеми.
4. Політика держави в галузі обмеження імпорту.
5. Політика держави у сфері торгівлі послугами.
Література [1-3; 8-12; 15-18; 21; 22; 26; 27; 38; 41; 52].
Теми для самостійної роботи
1. Проблеми сучасного ринку науково-технологічних послуг.
2. Проблеми сучасного ринку міжнародних інвестицій.
Питання для самоконтролю
1. Загальні проблеми сучасної світової економіки.
2. Сучасний стан міжнародних економічних відносин.
3. Зовнішньоекономічна діяльність країни: основні види та форми.
4. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу на
початку XXI ст.
5. Зовнішньоторговельна діяльність країн світу: основні проблеми.
6. Проблемні аспекти митно-тарифної політики держав світу.
7. Нетарифні обмеження у зовнішньоторговельній політиці країн світу.
8. Проблеми протекціонізму в зовнішньоторговельній діяльності країн
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світу.
9. Зовнішня валютно-фінансова діяльність держави: основні засоби і
проблеми
10.Основні проблеми країн світу в зовнішній торгівлі послугами.
Тести
1.1. Світова організація торгівлі (СОТ) була створена:
а) у 1992 р.;

в) у 1998 р.;

б) у 1995 р.;

г) у 2000 р.

1.2. Які твердження є вірними?
а) У світі зростають обсяги міжнародної торгівлі енергоносіями.
б) У світовій торгівлі енергоносіями збільшується частка вугілля.
в) У міжнародній торгівлі послугами зростає частка туристичних.
г) Простежується тенденція до зростання цін на продовольчі товари.
1.3. За способом стягнення митні збори можуть бути:
а) імпортними;

в) вивізними;

б) специфічними;

г) адвалерними.

1.4. За цілями стягнення митні збори можуть бути:
а) протекціоністськими;

в) фіскальними;

б) преференційними;

г) транзитними.

1.5. До засобів прихованого протекціонізму належать:
а) запровадження високих митних тарифів на імпортні товари;
б) оподаткування вартості імпортних товарів сиф;
в) запровадження спеціальних імпортних податків і зборів;
г) запровадження акцизних зборів переважно на імпортні товари.
Теми рефератів
1. Глобальні проблеми людства і світова економіка.
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2. Сучасна світова економіка: провідні тенденції розвитку.
3. Міжнародні економічні відносини: сучасний стан і перспективи
розвитку.
4. Світовий ринок торгівлі енергоносіями.
5. Світовий ринок послуг: сучасний стан, проблеми і перспективи
розвитку.
6. Світовий ринок науково-технічних послуг: проблеми і тенденції.
7. Зовнішньоторговельна політика країни: цілі, принципи, засоби.
8. Прихований протекціонізм у зовнішньоторговельній політиці країни.
9. Політика держави у сфері зовнішньої торгівлі послугами.
Тема 2. Зовнішньоекономічна діяльність України:
сучасні проблеми та перспективи
Тематика лекції
1. Сучасний стан економіки України, її геоекономічні інтереси у світі.
2. Стратегія зовнішньоекономічної політики.
3. Проблеми зовнішньоторговельної діяльності України.
4. Зовнішня торгівля послугами: проблеми і перспективи.
5. Зовнішньоекономічна діяльність України в регіонах світу.
Література [6; 7; 10; 11; 16; 19; 22; 27; 30; 34; 41; 47].
Теми для самостійної роботи
1. Зовнішньоекономічна діяльність України на пострадянському просторі.
2. Взаємовідносини України і СС.
Питання для самоконтролю
1. Геоекономічне положення сучасної України.
2. Економічні інтереси України у світі та в Європі.
3. Основні засади зовнішньоекономічної політики України.
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4. Основні проблеми зовнішньоторговельної діяльності України.
5. Перспективні напрями зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Участь України в міжнародних економічних організаціях.
7. Роль України у світовій торгівлі товарами.
8. Митно-тарифна політика України.
9. Роль У країни у світовій торгівлі послугами.
10. Проблеми

економічних

взаємовідносин

України

з

Російською

Федерацією.
11. Основні проблеми та перспективи євроінтеграційної політики України.
12. Економічна політика України в Центральній та Східній Європі.
Тести
2.1. Україна є членом таких міжнародних організацій:
а) ЄАВТ;

г) ГУАМ (ОДЕР);

б) Митний Союз;

ґ) ОЧЕС;

в) ЄврАзЕС;

д) ОБСЄ.

2.2. Україна стала членом СОТ:
а) у 2003 р.;

в) у 2008 р.;

б) у 2005 р.;

г) у 2010 р.

2.3. До провідних статей експорту України належать:
а) сталь і прокат;

г) нафта;

б) тканини;

ґ) природний газ;

в) продукція машинобудуванняд; д) мінеральні добрива.
2.4. Які твердження є вірними?
а) Україна має від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами.
б) Україна має додатне сальдо зовнішньої торгівлі послугами.
в) Україна належить до десятки провідних країн світу за літакобудуванням.
г) Провідною експортною галуззю України є машинобудування.
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2.5.Угода про партнерство і співробітництво (УПС) між Україною і ЄС була
підписана:
а) у 1994 р.;

в) у 1998 р.

б) у 1997 р.;

г) у 2000 р.
Теми рефератів

1. Україна в СОТ: проблеми і перспективи.
2. Стратегічний

вектор

зовнішньоекономічної

політики

України

на

інтеграцію з Європейським Союзом.
3. Україна в економічному просторі СНД.
4. Економічне співробітництво в ГУАМ – ОДЕР.
5. Формування «Єдиного економічного простору»; позиція України.
6. Проблеми співпраці України з МВФ.
7. Проблеми співробітництва між Україною та Митним Союзом.
8. Економічні взаємовідносини України і Країн СНД: основні проблеми.
9. Економічні аспекти взаємовідносин України і Польщі.
Тема 3. Сучасні зовнішньоекономічні проблеми
Країн СНД
Тематика лекції
1. Значення країн СНД у світовій економіці.
2. Стратегія зовнішньоекономічної політики країн СНД.
3. Зовнішня торгівля товарами: основні проблеми і тенденції.
4. Зовнішня торгівля послугами: проблеми і перспективи.
5. Зовнішньоекономічна діяльність країн СНД на пострадянському просторі.
6. Зовнішньоекономічна діяльність країн СНД в регіонах світу.
Література [1-5; 8; 9; 20; 24; 31; 39; 44; 45; 50; 55].
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Теми для самостійної роботи
1. Енергетична геоекономіка країн СНД
2. Взаємовідносини країн СНД і СОТ.
Питання для самоконтролю
1. Геоекономічна роль сучасної країн СНД у світі.
2. Енергетична політика країн СНД в Євразії.
3. Основні проблеми країн СНД в торгівлі товарами.
4. Основні проблеми країн СНД в торгівлі послугами.
5. Митно-тарифна політика Країн СНД.
6. Проблеми експорту та імпорту послуг.
7. Роль країн СНД на пострадянському економічному просторі.
8. Економічні проблеми у взаємовідносинах між Росією і США.
9. Проблеми у відносинах країн СНД з ЄЄ, провідними країнами Європи.
10. Економічні інтереси країн СНД в Південно-Західній Азії, проблеми їх
реалізації.
11. Економічні інтереси країн СНД в Латинській Америці, проблеми їх
реалізації.
Тести
3.1. До провідних статей експорту країн СНД належать:
а) хімічна сировина;

г) нафта;

б) природний газ;

ґ) побутова техніка;

в) деревина;

д) електроніка.

3.2. До важливих статей імпорту Країн СНД належать:
а) високотехнологічна продукціяг) електротехніка і електроніка;
б) руди чорних металів;
в) природний газ;
г) продовольчі товари;
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ґ) продукція легкої промисловості.
3.3. Які твердження є вірними?
а) Країни СНД мають найбільший ВВП серед країн Європи;
б) У країн СНД найбільший у світі природно-ресурсний потенціал;
в) Країни СНД є великим імпортером хімічної сировини;
г) Країни СНД експортує найбільше у Європі автомобілів;
ґ) Країни СНД експортує найбільше у світі природного газу.
3.4. «Північний потік» проходить:
а) по дну Північного моря;

в) по дну Балтійського моря;

б) по дну Баренцева моря;

г) по зоні тундри.

3.5. Єдиний економічний простір був формально створений:
а) у 1997 р.;
б) у 2003 р.;

в) у 2006 р.;
г) у 2008 р.
Теми рефератів

1. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія країн СНД.
2. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн СНД на світових
ринках енергоносіїв.
3. Роль країн СНД у «великій вісімці»: основні проблеми.
4. Проблеми економічної інтеграції на пострадянському просторі.
5. Роль країн СНД в економічних процесах в рамках СНД.
6. Утворення і розвиток ЄврАзЕС; сучасні проблеми.
7. Митний Союз: проблеми та перспективи.
8. Економічне співробітництво в рамках ШОС.
9. Взаємовідносини країн СНД і СОТ: основні проблеми і перспективи.
10. Економічні інтереси країн СНД в Азії, проблеми їх реалізації.
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Тема 4. Проблемні питання зовнішньоекономічної діяльності
провідних країн Європейського Союзу
Тематика лекції
1. Роль ЄС у світовій економіці.
2. Проблеми сучасної зовнішньоекономічної політики ЄС.
3. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії: основні проблеми.
4. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Франції.
5. Зовнішньоекономічна діяльність Німеччини: основні проблеми.
Література [1-5; 8; 9; 15; 18; 23; 36; 39; 44; 45; 50; 55]
Теми для самостійної роботи
1. Східне партнерство: проблеми та перспективи.
2. Зовнішньоекономічна політика Італії.
Питання для самоконтролю
1. Роль і місце Європейського Союзу у світовій економіці.
2. Проблеми сучасних трансформаційних процесів у ЄС.
3. Зовнішньоторговельна політика ЄС: основні проблеми.
4. Проблеми спільної валютно-фінансової політики країн «Єврозони».
5. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії у світі: головні
проблеми.
6. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії в Європі.
7. Зовнішньоекономічна діяльність Франції у світі: основні проблеми.
8. Сучасна економічна роль Франції в ЄС.
9. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Німеччини у світі та ЄС.
10. Зовнішньоекономічна діяльність Німеччини в Центральній та Східній
Європі: головні проблеми.
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Тести
4.1. Європейський Союз був створений:
а) у 1992 р.;

в) у 1998 р.;

б) у 1995 р.;

г) у 2000 р.

4.2. Експортними галузями Великої Британії є:
а) машинобудування;

г) кольороваметалургія;

б) чорна металургія;

ґ) текстильна;

в) електроенергетика;

д) хімічна.

4.3. Які твердження є вірними?
а) Велика Британія посідає перше місце в Європі за обсягом ВВП.
б) Велика Британія видобуває найбільше нафти серед країн Західної
Європи.
в) У структурі сільського господарства Великої Британії переважає
рослинництво.
г) Велика Британія виділяється великим додатним сальдо в торгівлі
банківсько-фінансовими послугами.
4.4. До провідних експортних галузей Франції належать:
а) машинобудування;

г) харчова;

б) нафтова;

ґ) хімічна;

в) газова;

д) залізорудна.

4.5. Які твердження є правильними?
а) Франція є провідним виробником сільськогосподарської продукції в
Європі;
б) Франція є постійним членом Ради Безпеки ООН;
в) Франція є провідною виноробною країною світу;
г) Франція є найбільшим виробником автомобілів у Європі.
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4.6. До провідних статей імпорту Німеччини належать:
а) продукція легкої промисловості;

г ) продовольство;

б) продукція машинобудування;

ґ) природний газ;

в) озброєння;

д) хімічна продукція.
Теми рефератів

1. Утворення і розвиток ЄОВЄ ‒ ЄЕЄ ‒ ЄС.
2. Сучасні проблеми трансформації ЄС.
3. Сучасні проблеми розширення ЄС.
4. Європейський Валютний Союз: проблеми і перспективи розвитку.
5. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Німеччини.
6. Участь Франції в міжнародних економічних відносин: проблеми та
перспективи.
7

Проблеми і перспективи зовнішньоекономічної діяльності Великої
Британії.

8. Участь Італії в міжнародних економічних відносин: проблеми та
перспективи.
9. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності «нових» країн ЄС.
Змістовий модуль II
ПРОБЛЕМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН АЗІЇ,
АМЕРИКИ, АФРИКИ, АВСТРАЛІЇ ТА ОКЕАНІЇ

Тема 5. Зовнішньоекономічна діяльність країн Східної
та Південно-Східної Азії: проблеми та перспективи
Тематика лекції
1. Значення Східної Азії у світовій економіці.
2. Стратегія зовнішньоекономічної політики КНР.
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3. Зовнішньоекономічна діяльність Китаю: проблеми та перспективи.
4. Зовнішньоекономічна діяльність Японії: основні проблеми.
5. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Республіки Корея.
6. Сучасна зовнішньоекономічна діяльність АСЕАН: основні проблеми.
Література [1-5; 8; 9; 15; 18; 36; 41; 44; 45; 50; 55]
Теми для самостійної роботи
1. Зовнішньоекономічні проблеми Північної Кореї (КНДР).
2. Зовнішньоекономічна діяльність Індонезії.
Питання для самоконтролю
1. Роль і місце країн Східної Азії у світовій економіці.
2. Зовнішньоторговельна політика Китаю у світі: основні проблеми і
перспективи.
3. Зовнішньоекономічна діяльність Китаю в Азії: основні проблеми.
4. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Китаю в регіонах світу.
5. Зовнішньоекономічна стратегія Японії.
6. Зовнішньоторговельна політика Японії у світі та АТР.
7. Економічні проблеми взаємовідносин між Японією і США.
8. Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Корея: головні проблеми.
9. Роль і місце країн Південно-Східної Азії у світовій економіці.
10. Основні проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності країн
АСЕАН.
Тести
5.1. Які твердження є вірними?
а) Китай посідає друге місце у світі за обсягом ВВП;
б) Китай має найбільше у світі населення;
в) у Китаї стрімко розвивається туристичний бізнес;
г) у сільському господарстві Китаю переважає тваринництво.
15

5.2. Китай є найбільшим у світі виробником:
а) сталі;

г) літаків;

б) цементу;

ґ) азотних добрив;

в) автомобілів;

д) телевізорів.

5.3. До провідних статей експорту Японії належать:
а) автомобілі;

г) електроніка;

б) судна;

ґ ) залізнаруда;

в) хімічні продукти;

д) природний газ.

5.4. Які твердження є вірними?
а) Республіка Корея має великі поклади нафти;
б) Республіка Корея виділяється експортом автомобілів;
в) Республіка Корея експортує хімічну продукцію;
г) у сільському господарстві Республіки Корея переважає рослинництво.
5.5. АСЕАН було створено:
а) у 1955 р.;

в) у 1967 р.;

б) у 1965 р.;

г) у 1980 р.
Теми рефератів

1. Міжнародна економічна інтеграція в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
2. Зовнішньоекономічна стратегія «Великого Китаю».
3. Зовнішньоекономічна діяльність Китаю в Південно-Східній Азії.
4. Проблеми і перспективи зовнішньоекономічної діяльності Китаю в
Африці і Латинській Америці.
5. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Японії у світі.
6. Зовнішньоторговельна політика Японії в Південно-Східній Азії.
7. Роль і місце Республіки Корея у світовій економіці.
8. Зовнішньоекономічна діяльність Індонезії: основні проблеми.
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Тема 6. Проблеми та тенденції в зовнішньоекономічній діяльності
країн Південної та Південно-Західної Азії
Тематика лекції
1. Значення Південної Азії у світовій економіці.
2. Зовнішньоекономічна діяльність Індії: проблеми та перспективи.
3. Роль Південно-Західної Азії у світовій економіці.
4. Інтеграційні процеси в ісламському світі.
5. Зовнішньоекономічна діяльність Туреччини.
Література [1-5; 8; 9; 18; 36; 39; 41; 45; 50; 55].
Теми для самостійної роботи
1. Зовнішньоекономічні проблеми Пакистану.
2. Зовнішньоекономічна діяльність Ірану: проблеми і тенденції.
Питання для самоконтролю
1. Роль і місце Південної Азії в економіці світу.
2. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Індії у світі
3. Зовнішньоекономічна діяльність Індії в басейні Індійського океану:
проблеми та перспективи.
4. Регіональна економічна інтеграція в Південній Азії.
5. Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн Перської
затоки.
6. Проблеми і перспективи зовнішньоекономічної діяльності Саудівської
Аравії.
7. Зовнішньоекономічна діяльність Туреччини: головні проблеми.
8. Міжнародна економічна інтеграція на Близькому Сході.
9. Зовнішньоекономічна політика Ізраїлю: основні проблеми і тенденції.
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Тести
6.1. Які твердження є вірними?
а) Індія є найбільшою за економічним потенціалом країною Південної
Азії;
б) Індія є другою у світі країною за чисельністю населення;
в) в Індії розвинута чорна металургія;
г) у сільському господарстві Індії переважає тваринництво.
6.2. До провідних галузей експорту Ірану належать:
а) озброєння;

г) фрукти,фісташки, фініки;

б) природний газ;

ґ) електроніка, електротехніка;

в) продукти нафтопереробки;

д) нафта.

6.3. Які твердження є вірними?
а) Саудівська Аравія має найбільші у світі запаси нафти;
б) Саудівська Аравія має високорозвинене машинобудування;
в) Мекка є головним центром релігійного туризму на Близькому Сході;
г) у Саудівській Аравії швидко розвивається хімічна промисловість.
6.4. Які твердження є вірними?
а) Туреччина має великі поклади нафти та природного газу;
б) у Туреччині високо розвинута рекреаційно-туристична сфера;
в) Туреччина виділяється експортом продукції легкої промисловості;
г) Туреччина є членом Європейського Союзу.
6.5. До провідних галузей експорту Ізраїлю належать:
а) харчова продукція;

г) озброєння;

б) руди кольорових металів;

ґ) електроніка;

в) продукція легкої промисловості;

д) нафта.
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Теми рефератів
1. Участь Індії в міжнародних економічних відносинах: проблеми та
перспективи.
2. Сучасні інтеграційні процеси в басейні Індійського океану.
3. Експорт нафти та нафтопродуктів з країн басейну Перської затоки.
4. Економічне співробітництво в РСАДПЗ.
5. Участь Ірану в міжнародних економічних відносинах: проблеми та
перспективи.
6. Участь Ізраїлю в міжнародних економічних відносинах.
7. Утворення, розвиток і проблеми ОЧЕС.
8. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Туреччини.
9. Економічна роль Туреччини в Чорноморському регіоні.
Тема 7. Сучасні зовнішньоекономічні проблеми США та Канади
Тематика лекції
1. Значення Північної Америки у світовій економіці.
2. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності США у світі.
3. Зовнішньоторговельна діяльність США: проблеми та перспективи.
4. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Канади.
5. Інтеграційні процеси в Північній Америці.
Література [1-5; 8; 9; 18; 23; 34; 39; 44; 45; 50; 55; 57].
Теми для самостійної роботи
1. Проблема зовнішнього боргу США.
2. Засоби прихованого протекціонізму у зовнішньоторговельній політиці
США.
Питання для самоконтролю
1. Роль Англо-Америки у світовій економіці.
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2. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія США у світі.
3. Зовнішньоторговельна політика США у світі: основні проблеми.
4. Валютно-фінансова політика США у світі.
5. Зовнішньоекономічна політика США щодо Європи: провідні напрями.
6. Зовнішньоекономічна діяльність США в Азії: головні проблеми.
7. Утворення і розвиток НАФТА. Роль США в НАФТА.
8. Зовнішньоекономічна діяльність США в Латинській Америці.
9. Зовнішньоекономічна діяльність Канади: основні проблеми.
10.Проблеми економічних взаємовідносин Канади і США.
Тести
7.1. До провідних галузей експорту США належать:
а) продукція автомобілебудування;

г) нафта;

б) деревина;

ґ) продукція легкої промисловості;

в) продукція літакобудування;

д) харчові продукти.

7.2. Які твердження є вірними?
а) США мають найбільший ВВП у світі;
б) у США найбільше у світі виробництво сталі;
в) у США найбільше у світі від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами;
г) США мають найбільший у світі зовнішній борг.
7.3. До провідних галузей промисловості Канади належать:
а) кольорова металургія;

г) легка;

б) лісова і деревообробна;

ґ) машинобудування;

в) електроенергетика;

д) гірничодобувна.

7.4. Які твердження є вірними?
а) Канада має найбільші в Північній Америці лісові ресурси;
б) Канада є великим експортером енергоносіїв;
в) Канада входить до «великої сімки»;
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г) Канада має розвинуту трикотажну промисловість.
7.5. Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі почала діяти:
а) з 1948 р.;
б) з 1989 р.;

в) з 1994 р.;
г) з 1999 р.
Теми рефератів

1. Стратегічні напрями сучасної зовнішньоекономічної політики США.
2. Участь США в міжнародних економічних організаціях.
3. Зовнішня торгівля США: товарна та географічна структура.
4. Експортний потенціал США, проблеми використання.
5. Роль США у світовій торгівлі послугами.
6. Проблеми міжнародної економічної інтеграції в НАФТА.
7. Роль Канади у світовій економіці.
8. Експортний потенціал Канади, проблеми використання.
9. Зовнішня торгівля Канади: проблеми та перспективи.
Тема 8. Зовнішньоекономічна діяльність
країн Латинської Америки: проблеми та перспективи
Тематика лекції
1. Значення Латинської Америки у світовій економіці.
2. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Мексики.
3. Міжнародна економічна інтеграція в Південній Америці.
4. Зовнішньоторговельна діяльність Бразилії: проблеми та перспективи.
5. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Чилі та Аргентини.
Література [1-5; 8; 9; 18; 36; 39; 41; 45; 50; 55].
Теми для самостійної роботи
1. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Венесуели.
2. Зовнішньоекономічна діяльність країн Карибського басейну.
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Питання для самоконтролю
1. Латинська Америка на світових ринках товарів і послуг.
2. Латиноамериканська інтеграція: основні проблеми та перспективи.
3. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Мексики.
4. Проблеми регіональної економічної інтеграції в Карибському басейні.
5. Політичні та економічні проблеми інтеграції в Південній Америці.
6. Зовнішньоекономічна діяльність Бразилії: проблеми та перспективи.
7. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Аргентини.
8. Зовнішньоекономічна діяльність Чилі: проблеми та перспективи.
9. Проблемні аспекти впливу США на економіку країн Латинської
Америки.
10. Проблеми інтеграції в МЕРКОСУР.
Тести
8.1. До провідних галузей експорту Мексики належать:
а) кольорові метали;

г ) фармацевтичні препарати;

б) нафта;

ґ) харчова продукція;

в) кам’яне вугілля;

д) продукція літакобудування.

8.2. До провідних галузей промисловості Бразилії відносяться:
а) чорна металургія;

г) нафтопереробна;

б) алюмінієва;

ґ) верстатобудування;

в) електроенергетика;

д) м’ясопереробна.

8.3. Які твердження є вірними?
а) Бразилія має найбільші в Південній Америці лісові ресурси;
б) Бразилія має найбільший у світі природно-ресурсний потенціал;
в) Бразилія є найбільшим у світі експортером кави;
г) Бразилія є перспективним експортером продукції чорної металургії.
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8.4. До основних експортних товарів Аргентини належать:
а) кам’яне вугілля;

г) електроніка;

б) м’ясо;

ґ) зерно;

в) срібло;

д) вовна.

8.5. Які твердження є вірними?
а) Чилі посідає перше місце у світі за видобутком селітри;
б) Чилі посідає провідне місце у світі за експортом міді;
в) Чилі має розвинуте виноробство;
г) у Чилі високо розвинута електронна промисловість.
8.6. МЕРКОСУР у нинішньому форматі функціонує:
а) з 1990 р.;

в) з 1995 р.;

б) з 1992 р.;

г) з 1997 р.

Теми рефератів
1. Латиноамериканська інтеграція: основні проблеми та перспективи.
2. Роль Мексики в НАФТА.
3. Зовнішньоекономічна діяльність Мексики: проблеми та перспективи.
4. Роль Бразилії в інтеграційних процесах у Латинській Америці.
5. Бразилія

в

міжнародних

економічних

відносинах:

проблеми

та

перспективи.
6. Утворення, розвиток, проблеми та перспективи МЕРКОСУР.
7. Протистояння

зі

США

в

економічній

«антиамериканської вісі».
8. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Куби.
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політиці

держав

9. Проблема зовнішньої заборгованості країн Латинської Америки
Тема 9. Проблеми та тенденції в зовнішньоекономічній діяльності
країн Африки, Австралії та Океанії
Тематика лекції
1. Значення країн Африки у світовій економіці.
2. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн Північної Африки.
3. Зовнішньоекономічна

діяльність

країн

Західної

та

Центральної

Африки: проблеми та перспективи.
4. Зовнішньоекономічна діяльність країн Південної та Східної Африки:
проблеми та перспективи.
5. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Австралії та країн Океанії.
Література [1-5; 8; 9; 13; 18; 36; 39; 42; 45; 50; 55]
Теми для самостійної роботи
1. Участь Республіки Південна Африка в міжнародних економічних
відносинах: основні проблеми.
2. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Нової Зеландії.
Питання для самоконтролю
1. Роль і місце Африки у світовій економіці.
2. Основні проблеми економічної інтеграції країн Африки.
3. Зовнішньоекономічна діяльність країн Північної Африки: основні
проблеми.
4. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Єгипту.
5. Зовнішньоекономічна діяльність Нігерії: проблеми та перспективи.
6. Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Південна Африка у світі та
на континенті.
7. Проблема зовнішньої заборгованості країн Африки.
8. Зовнішньоекономічна діяльність Австралії: основні проблеми.
9. Зовнішньоекономічна діяльність Нової Зеландії: основні проблеми.
24

10.Проблеми регіональної економічної інтеграції країн Океанії.
Тести
9.1. Африканський Союз було засновано:
а) у 1996 р.;

в) у 2000 р.;

б) у 1998 р.;

г) у 2002 р.

9.2. До основних експортних товарів Єгипту належать:
а) автомобілі;

г) продукція легкої промисловості;

б) м’ясопродукти;

ґ) фрукти;

в) молочні продукти;

д) нафтопродукти;

9.3. До провідних галузей промисловості Нігерії належать:
а) автомобілебудування;

г) рудна;

б) кольорова металургія;

ґ) електротехніка;

в) нафтова;

д) верстатобудування.

9.4. До основних експортних товарів Республіки Південна Африка
належать:
а) алмази;

ґ) деревина;

б) золото;

д) вовна;

в) вугілля;

е) космічна техніка;

г) природний газ;

є) електроніка.

9.5. Які твердження є вірними?
а) Австралія входить до «великої вісімки»;
б) Австралія має дуже великі поклади кам’яного вугілля;
в) Австралія посідає перше місце у світі за видобутком алмазів;
г) Австралія посідає перше місце у світі за поголів’ям овець;
9.6. До основних експортних товарів Нової Зеландії належать:
а) м’ясо;

г) вовна;

б) молочні продукти;

ґ) автомобілі;
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в) нафта;

д) рибні продукти.
Теми рефератів

1. Експортний потенціал країн Африки, проблеми реалізації.
2. Економічне співробітництво в Африканському Союзі.
3. Країни

Магрібу:

особливості

і

проблеми

зовнішньоекономічної

діяльності.
4. Зовнішньоекономічна діяльність Єгипту:основні

проблеми

та

перспективи.
5. Проблеми та перспективи міжнародної економічної інтеграції в Західній
Африці.
6. Регіональна економічна інтеграція в Східній та Південній Африці.
7. Зовнішньоекономічна

діяльність

Республіки

Південна

Африка:

проблеми та перспективи.
8. Експортний потенціал Австралії: проблеми використання.
9. Регіональна економічна інтеграція в Океанії, основні проблеми.
10. Зовнішня торгівля Нової Зеландії: товарна та географічна структура.
КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ
№ Відповіді №

Відповіді

№

Відповіді

№

Відповіді

1.1

б

3.3

а, б, г, ґ

5.4

б, в, г

1.2

а, в, г

3.4

в

5.5

в

1.3

б, г

3.5

б

6.1.

а, б, в

8.3

а, в, г

1.4

а, в

4.1

а

6.2

б, в, г, д

8.4

б, ґ, д

1.5

б, в, г

4.2

а, ґ, д

6.3

а, в, г

8.5

а, б, в

2.1

г, ґ,д

4.3

б, г

6.4

б, в

8.6

в

2.2

в

4.4

а, г, ґ

6.5

а, в, г, ґ

9.1

г

2.3

а, в, д

4.5

а, б, в

7.1

а, в,д

9.2

г,ґ,д

2.4

а, б, в

4.6

а, б, г, ґ, д

7.2

а, в, г

9.3

б, в, г

2.5

а

5.1

а, б, в

7.3

а, б, в, г, д

9.4

а, б, в,д

3.1

а, б, в, г

5.2

а, б, ґ, д

7.4

а, б, в

9.5

б, в, г
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8.1

а, б, ґ

8.2 а, б, в, г, д

3.2

а, г, ґ, д

5.3

а, б, в,г

7.5

в

а, б, г, д

9.6

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Зовнішньоекономічна діяльність країни: основні види та форми.
2. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу на
початку XXI ст.
3. Зовнішньоторговельна діяльність країн світу: основні проблеми.
4. Проблемні аспекти митно-тарифної політики держав світу.
5. Нетарифні обмеження у зовнішньоторговельній політиці країн світу.
6. Проблеми протекціонізму в зовнішньоторговельній діяльності країн світу.
7. Зовнішня валютно-фінансова діяльність держави: основні засоби і
проблеми.
8. Проблеми в міжнародній торгівлі послугами.
9. Геоекономічні інтереси України у світі та в Європі.
10. Основні засади зовнішньоекономічної політики України.
11. Основні проблеми зовнішньоторговельної діяльності України.
12. Перспективні напрями зовнішньоекономічної діяльності України.
13. Проблеми

економічних

взаємовідносин

України

з

Російською

Федерацією.
14. Основні проблеми та перспективи євроінтеграційної політики України.
15. Геоекономічна роль сучасної Країн СНД у світі.
16. Енергетична політика Країн СНД в Євразії.
17. Основні проблеми Країн СНД в торгівлі товарами та послугами.
18. Роль Країн СНД на пострадянському економічному просторі.
19. Проблеми економічної інтеграції на пострадянському просторі.
20. Проблеми сучасних трансформаційних процесів у ЄЄ.
21. Зовнішньоторговельна політика ЄС: основні проблеми.
22. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії у світі: головні
27

проблеми.
23. Зовнішньоекономічна діяльність Великої Британії в Європі
24. Зовнішньоекономічна діяльність Франції у світі: основні проблеми.
25. Сучасна економічна роль Франції в ЄС.
26. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Німеччини у світі та ЄС.
27. Зовнішньоекономічна діяльність Німеччини в Центральній та Східній
Європі: головні проблеми.
28. Зовнішньоторговельна політика Китаю у світі: основні проблеми і
перспективи.
29. Зовнішньоекономічна діяльність Китаю в Азії: основні проблеми.
30. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності Китаю в регіонах світу.
31. Зовнішньоекономічна стратегія Японії.
32. Зовнішньоторговельна політика Японії у світі та АТР.
33. Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Корея: головні проблеми.
34. Основні проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності країн
АСЕАН.
35. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія Індії у світі.
36. Зовнішньоекономічна діяльність Індії в басейні Індійського океану:
проблеми та перспективи.
37. Основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності країн Перської
затоки.
38. Зовнішньоекономічна діяльність Туреччини: головні проблеми.
39. Зовнішньоекономічна політика Ізраїлю: основні проблеми і тенденції.
40. Сучасна зовнішньоекономічна стратегія США у світі.
41. Зовнішньоторговельна політика СИТА у світі: основні проблеми.
42. Зовнішньоекономічна політика США щодо Європи: головні проблеми.
43. Зовнішньоекономічна діяльність США в Азії: головні проблеми.
44. Утворення і розвиток НАФТА. Роль США в НАФТА.
45. Зовнішньоекономічна діяльність США в Латинській Америці.
46. Зовнішньоекономічна діяльність Канади: основні проблеми.
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47. Латинська Америка на світових ринках товарів і послуг.
48. Латиноамериканська інтеграція: проблеми та перспективи.
49. Зовнішньоекономічна діяльність Мексики: проблеми та перспективи.
50. Зовнішньоекономічна діяльність Бразилії на світовій арені та в
Латинській Америці: основні проблеми та перспективи.
51. Проблемні аспекти впливу США на економіку країн Латинської Америки.
52. Основні проблеми економічної інтеграції країн Африки.
53. Зовнішньоекономічна

діяльність

Єгипту:

основні

проблеми

та

перспективи.
54. Країни

Магрібу:

особливості

і

проблеми

зовнішньоекономічної

діяльності.
55. Зовнішньоекономічна діяльність Нігерії в Африці і у світі.
56. Зовнішньоекономічна діяльність Республіки Південна Африка у світі та
на континенті.
57. Проблема зовнішньої заборгованості країн Африки.
58. Зовнішньоекономічна діяльність Австралії: основні проблеми.
59. Зовнішньоекономічна діяльність Нової Зеландії: основні проблеми.
60. Проблеми регіональної економічної інтеграції країн Океанії.
61. Предмет

і

завдання

курсу

«Актуальні

проблеми

менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності».
62. Конкурентні переваги підприємств України: аналіз і перспективи.
63. Вибір конкурентної стратегії підприємства.
64. Маркетингові дослідження умов конкуренції.
65. Фактори конкурентоздатності підприємства на зовнішньому ринку.
66. Формування і розробка стратегії діяльності на зовнішніх ринках.
67. Маркетингові технології реалізації експортних стратегій.
68. Характеристика базових конкурентних стратегій.
69. Механізми використання експортних стратегій на ринку.
70. Управлінсько-маркетингові

технології

потенціалу.
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підвищення

експортного

71. Концепція «маркетингу взаємовідносин».
72. Організаційно-правове забезпечення конкурентоспроможності продукції.
73. Проблеми забезпечення конкурентоздатності підприємств на зовнішніх
ринках.
74. Вплив інтеграційних процесів на менеджмент ЗЕД.
75. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
76. Особливості менеджменту ЗЕД.
77. Функціональний та предметний аспекти в менеджменті ЗЕД та їх
взаємозв’язок.
78. Монетаризм і кейнсіанство у сучасній теорії менеджменту ЗЕД.
79. Охарактеризувати менеджмент ЗЕД У країни за роки незалежності.
80. Основні види зовнішньоекономічних стратегій (на прикладі України) та
їх вплив на ефективність ЗЕД.
81. Основні стратегії виходу суб’єктів ЗЕД України на зовнішній ринок.
82. Принципи визначення експортного потенціалу підприємства.
83. Експортний потенціал як економічна категорія.
84. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності.
85. Визначення конкурентних переваг і складових експортного потенціалу.
86. Технологічний і управлінсько-маркетинговий потенціали підприємства.
87. Оцінка експортного потенціалу з урахуванням регіональних напрямів
його максимізації.
88. Принципи оцінки місткості ринку країни-імпортера.
89. Технологія визначення пріоритетних ринків збуту.
90. Визначення можливого асортименту продукції на підставі коефіцієнта
конкурентоспроможності.
91. Визначення переліку експортопотенційних товарів.
92. Класифікація зарубіжних ринків споживачів продукції й послуг.
93. Зміст

і

взаємозалежність

понять

«конкурентоздатність»

«конкурентоспроможність».
94. Оцінка конкурентоздатності на підставі матричного методу.
30

і

95. Визначення конкурентоздатності на підставі методу оцінки товару/послуг
підприємства.
96. Оцінка конкурентоздатності на підставі методу теорії ефективної
конкуренції.
97. Підготовка тендерів і експортних контрактів.
98. Специфіка експорту інвестиційної продукції і контрактів «під ключ».
99. Принципи визначення конкурентних переваг продукції й послуг.
100. Система

протекціоністських

бар’єрів

як

фактор

підвищення

конкурентоздатності.
101. Державна підтримка експорту: тарифні і нетарифні бар’єри.
102. Проблеми удосконалення зовнішньоекономічного законодавства України.
103. Проблеми забезпечення конкурентоздатності підприємств на зовнішніх
ринках.
104. Закордонний досвід державної підтримки експорту.
105. Проблеми зовнішньоекономічного законодавства України (валютне,
митне, податкове).
106. Проблеми державної підтримки експорту продукції та послуг.
107. Особливості конкурентних стратегій малих, середніх і великих фірм.
108. Етапи вибору глобальної стратегії конкуренції на зовнішньому ринку.
109. Цінова політика на зовнішньому ринку; цінові знижки та способи фіксації
цін.
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