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Тематика  
міждисциплінарних курсових робіт  

для студентів 3 курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини»  
 

1. Особливості сучасної економічної глобалізації.  
2. Національна економіка в глобальному конкурентному середовищі. 
3. Проблеми адаптації моделі економічного розвитку України в умовах глобалізації 
світового господарства. 
4. Відкритість національної економіки та її вплив на процеси економічної трансформації 
України. 
5. Роль “Тріади” (США, ЄС, Японія) у світовому господарстві. 
6. Техноглобалізм як сучасний пріоритет розвитку світового господарства. 
7. Особливості сучасного етапу інтеграції України у міжнародний поділ праці. 
8. Ринкові трансформації та економічна безпека України в епоху глобалізації. 
9. Зовнішньоекономічна політика України: фактори формування та механізм її реалізації. 
10. Глобальна виробнича інфраструктура як важлива складова світового господарства. 
11. Сучасні напрямки формування глобальних ланцюжків створення вартості. 
12. Глобальні проблеми сучасності: сутність, класифікація та процеси їхнього 
загострення.  
13. Міждержавне регулювання глобальних проблем.  
14. Продовольчі проблеми світу і роль міжнародних інститутів у їхньому розв’язанні. 
15. Екологічні проблеми світу: суть, структура та напрямки подолання. 
16. Суть та напрямки реалізації програми “низьковуглецевої економіки” провідними 
країнами. 
17. Проблеми заборгованості країн і можливі шляхи їхнього вирішення. 
18. Особливості та закономірності розвитку міжнародної економіки.  
19. Дослідження окремих елементів середовища міжнародних економічних відносин.  
20. Світовий ринок і міжнародний рух факторів виробництва.  
21. Світовий ринок товарів і послуг, особливості його розвитку в сучасних умовах.  
22. Експортно-імпортна діяльність України.  
23. Механізм регулювання міжнародної економічної діяльності України.  
24. Традиційні теорії міжнародної торгівлі.  
25. Міжнародна торгівля й особливості її структури.  
26. Основні тенденції в географічній спрямованості світової торгівлі.  
27. Організація діяльності міжнародних товарних ринків.  
28. Особливості торгівлі у вільних економічних зонах.  
29. Динаміка зовнішньої торгівлі товарами в Україні.  
30. Здійснення міжнародної економічної політики через структуру СОТ.  
31. Сутність міжнародної торгівлі послугами.  
32. Сучасні тенденції розвитку світового ринку послуг і місце на ньому України.  
33. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.  
34. Форми міжнародного руху підприємницького капіталу.  
35. Характеристика ринку міжнародних інвестицій.  
36. Міжнародні корпорації як суб’єкти міжнародного інвестування.  
37. Роль ТНК у світогосподарській системі.  
38. Діяльність спільних підприємств у міжнародній економіці.  
39. Роль України на ринку міжнародних інвестицій.  
40. Міжнародне портфельне інвестування як рух фінансового капіталу.  
41. Сутність і передумови міжнародного кредитування.  
42. Світова криза заборгованості.  
43. Україна на міжнародному ринку кредитних ресурсів.  
44. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.  
45. Особливості формування та розвитку світового ринку праці.  
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46. Міжнародна трудова міграція та причини її виникнення.  
47. Масштаби трудової міграції населення України за кордон.  
48. Соціально-економічні наслідки міжнародної трудової міграції.  
49. Вплив міжнародної трудової міграції на економічний розвиток України.  
50. Міжнародний ринок технологій.  
51. Специфіка й основні канали міжнародного трансферту технологій.  
52. Міжнародна економічна діяльність України в умовах сучасного науково-технічного 
прогресу.  
53. Сутність і еволюція міжнародних валютних відносин.  
54. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи.  
55. Розвиток міжнародних валютних ринків світу.  
56. Валютна політика та політика валютного курсу.  
57. Форми міжнародних валютних розрахунків.  
58. Інструменти міжнародних валютних розрахунків.  
59. Сучасні тенденції розвитку міжнародної конкуренції.  
60. Сутність, передумови та цілі міжнародної економічної інтеграції.  
61. Форми й особливості регіональної економічної інтеграції.  
62. Проблеми та перспективи світової (глобальної) інтеграції.  
63. Потенціал і особливості загальноєвропейської економічної інтеграції.  
64. Україна у світових інтеграційних процесах.  
65. Місце США у світовій економіці.  
66. Передумови економічного розвитку Канади.  
67. Загальна характеристика економіки країн ЄС.  
68. Сучасні тенденції розвитку провідних країн АТР. 
69. Проблеми розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва. 
70. Спільне підприємництво як форма міжнародного співробітництва: суть, форми та 
фактори розвитку. 
71. Глобалізаційний аспект функціонування транснаціональних корпорацій. 
72. ТНК як головний суб’єкт міжнародної виробничої та інвестиційної діяльності. 
73. ТНК і ТНБ в системі світогосподарських зв’язків. 
74. Нематеріальні активи в системі конкурентних переваг ТНК. 
75. Становлення вітчизняних ТНК як форма входження України в світогосподарські 
зв’язки. 
76. Функціонування міжнародних промислово-фінансових груп в Україні (роль, 
особливості, проблеми). 
77. Стан та перспективи формування міжнародної конкурентоспроможності 
машинобудівельної галузі в Україні. 
78. Організація та особливості діяльності філій іноземних корпорацій в Україні. 
79. Діяльність ТНК на ринках України. 
80. Масштаби та основні напрями міжнародних торговельних потоків у світовому 
господарстві. 
81. Особливості динаміки та змін товарно-географічної структури сучасної міжнародної 
торгівлі. 
82. Роль зустрічної торгівлі в міжнародному обміні та її форми. 
83. Міжнародні виставки та ярмарки як економічно-інформаційний чинник розвитку 
міжнародної торгівлі. 
84. Міжнародні торги та їхній розвиток в Україні. 
85. Міжнародні біржі та особливості їхнього функціонування. 
86. Особливості міжнародної торгівлі через лізингові компанії. 
87. Організація міжнародної аукціонної торгівлі (сучасні механізми та об’єкти). 
88. Ціноутворення в міжнародній торгівлі. 
89. Демпінг і антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі. 
90. Особливості функціонування світових товарних ринків. 
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91. Кон’юнктура окремих сегментів світового ринку (сировини / палива / енергії / машин 
і обладнання) і можливості розширення присутності на них українських продуцентів.  
92. Міжнародна торгівля послугами в умовах глобалізації. 
93. Світова індустрія туризму в умовах міжнародної конкуренції. 
94. Туристичний бізнес в структурі світового ринку послуг. 
95. Світовий ринок транспортних послуг. 
96. Шляхи підвищення ефективності міжнародних транспортно-експедиційних послуг. 
97. Міжнародна торгівля фінансовими послугами. 
98. Страхові послуги на світовому ринку. 
99. Світовий ринок консалтингових послуг. 
100. Лізинг у міжнародній комерційній діяльності.  
101. Міжнародний ринок інжинірингових послуг.  
102. Світовий ринок телекомунікаційних послуг. 
103. Зовнішня торгівля України товарами і послугами: структура та тенденції розвитку. 
104. Ефективність зовнішньої торгівлі України у контексті формування економіки 
відкритого типу. 
105. Конкурентоспроможність країни (регіону), стратегія і тактика оптимізації 
експортних товаропотоків. 
106. Економічний механізм розвитку і реалізації експортного потенціалу України. 
107. Проблеми розвитку російсько-українських торгових відносин. 
108. Перспективи розвитку та шляхи удосконалення механізму експортно-імпортних 
операцій України з розвинутими країнами. 
109. Експортний напрямок розвитку професійного послугового бізнесу в Україні 
(регіоні). 
110. Сучасна система регулювання міжнародної торгівлі. 
111. Національний рівень регулювання міжнародної торгівлі. 
112. СОТ та її роль у лібералізації світової торгівлі. 
113. Сучасна зовнішньоторговельна політика розвинених країн і засоби її реалізації (на 
прикладі конкретної країни).  
114. Особливості зовнішньоторговельної політики країн з перехідною економікою. 
115. Тарифне регулювання міжнародної торгівлі. 
116. Нетарифне регулювання міжнародної торгівлі. 
117. Тарифні та нетарифні обмеження експортно-імпортних операцій в Україні.  
118. Торговельні режими України з іншими країнами світу.  
119. Сучасна зовнішньоторговельна політика України. 
120. Політика імпортозаміщення та експортна орієнтація економіки України. 
121. Ефективність аграрної зовнішньоторговельної політики України. 
122. Засади створення оптимальної зовнішньоторговельної політики України. 
123. Система тарифного регулювання в Україні та перспективи її розвитку. 
124. Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі України: сучасний стан і перспективи 
розвитку. 
125. Розвиток світового інвестиційного процесу в умовах глобалізації. 
126. Мотивація та стратегія прямого інвестування у конкурентному середовищі. 
127. Вплив прямих іноземних інвестицій на технологічні зміни в економіці країни.  
128. Динаміка та структура прямих і портфельних інвестицій у сучасних умовах. 
129. Іноземні інвестиції та національна конкурентоспроможність. 
130. Розвиток міжнародних інвестиційних ринків (сучасні тенденції та регулятивна 
інфраструктура). 
131. Регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні (проблеми адаптації 
зарубіжного досвіду). 
132. Формування сприятливого інвестиційного клімату в перехідних економіках. 
133. Зарубіжні інвестиції як фактор економічного розвитку України. 
134. Інвестиційна привабливість країни та фактори, що її визначають 
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135. Особливості іноземної інвестиційної діяльності українських підприємств. 
136. Основні тенденції розвитку світових ринків прямих зарубіжних інвестицій. 
137. Лібералізація світових ринків капіталів: теоретичні та практичні аспекти. 
138. Проблеми міжнародної трудової міграції у сучасних умовах. 
139. Вплив міграції робочої сили на економічний розвиток країни. 
140. Розвиток ринку праці у світовому господарстві. 
141. Державне регулювання міграційних потоків. 
142. Перспективні напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму 
регулювання зайнятості на світовому ринку праці. 
143. Міжнародна міграція робочої сили як елемент міжнародного обміну чинниками 
виробництва (на прикладі Чернівецької області). 
144. Особливості міжнародного науково-технічного обміну. 
145. Торгівля ліцензіями та ноу-хау у міжнародному науково-технічному обміні. 
146. Вільні економічні зони, суть і причини створення. 
147. Патентно-ліцензійна торгівля України із зарубіжними країнами. 
148. Міжнародні науково-технічні програми. 
149.  Регулювання міжнародних передач результатів науково-технічної діяльності. 
150. Еволюція світової валютної системи та сучасні проблеми розвитку міжнародних 
валютних відносин.  
151. Міжнародні валютні відносини на сучасному етапі розвитку світового господарства. 
152. Розвиток валютного ринку України (формування та механізм функціонування). 
153. Вплив розвитку валютних відносин на міжнародну торгівлю. 
154. Валютно-фінансовий аспект глобалізації національної економіки. 
155. Проблеми європейської валютної системи на сучасному етапі. 
156. Міжнародна координація валютно-фінансових відносин. 
157. Організаційно-економічні основи процесу інтеграції України до світового 
валютного ринку. 
158. Роль міжнародних фінансових центрів у глобалізації світогосподарських зв’язків. 
159. Конкурентоспроможна банківська система – фактор економічної безпеки держави. 
160. Зовнішні борги та кредити у сучасній світовій економіці. 
161. Проблеми платіжних балансів індустріально розвинених країн у сучасних умовах. 
162. Платіжний баланс країни як узагальнюючий показник розвитку її 
світогосподарських зв’язків. 
163. Макроекономічна роль платіжного балансу в забезпеченні сталого розвитку 
національної економіки. 
164. Зовнішня заборгованість України: теорія і практика урегулювання. 
165. Україна у системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин. 
166. Особливості лібералізації ринків позичкових капіталів у трансформаційних 
процесах країн Центральної та Східної Європи. 
167. Особливості розвитку сучасного світового фінансового ринку. 
168. Динаміка і структура міжнародного ринку позичкових капіталів. 
169. Інтеграційні процеси у світовому господарстві: сутність, об’єктивні передумови та 
сучасні тенденції розвитку. 
170. Західноєвропейська економічна інтеграція: еволюція, проблеми та перспективи 
розвитку. 
171. Інтеграційні угруповання країн Центральної та Східної Європи. 
172. Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА): стан, проблеми, 
перспективи розвитку. 
173. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській Америці. 
174. Особливості розвитку інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. 
175. Сучасний стан і перспективи розвитку інтеграційних процесів на Африканському 
континенті. 
176. Регіон у міжнародних економічних відносинах (досвід Чернівецької області). 
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177. Транскордонне співробітництво на нових східних кордонах ЄС. 
178. Єврорегіони в системі міжнародних економічних відносин. 
179. Роль ООН у розвитку світових інтеграційних процесів. 
180. Роль багатонаціональних і міжрегіональних інститутів у розвитку загальносвітової 
економічної інтеграції. 

 


