Контрольні запитання для підготовки до іспиту (заліку)
з курсу «Економіка зарубіжних країн».
1. Актуальність, цілі та завдання вивчення курсу «Економіка зарубіжних країн».
2. Предмет і об’єкт курсу «Економіка зарубіжних країн».
3. Ключові поняття курсу «Економіка зарубіжних країн».
4. Характеристика суб’єктів світової економіки.
5. Методологічні основи вивчення економіки зарубіжних країн.
6. Еапи становлення світової економіки.
7. Основні риси та сучасні тенденції розвитку світової економічної системи.
8. Функціональна структура світової економіки.
9. Критерії поділу країн за рівнем розвитку та типи країн світу.
10. Індекс розвитку людського потенціалу. Розподіл країн світу за величиною ІРЧП.
11. Глобальні проблеми людства та шляхи їх вирішення.
12. Принципи діяльності і типи міжнародних суспільних організацій.
13. Регіональна економічна інтеграція та основні центри інтеграційних процесів у
світі.
14. Поняття моделей соціально-економічного розвитку.
15. Еволюція і типи макроекономічних моделей.
16. Загальна характеристика і види ліберальних та етатистських макроекономічних
моделей.
17. Моделі доганяючого розвитку: характеристика і види.
18. Характерні риси і типові моделі ринкової трансформації економіки.
19. Універсалізація та індивідуалізація моделей ринкової економіки.
20. Альтернативні моделі капіталізму (за одноіменною теорією).
21. Національна модель соціально-економічного розвитку: поняття, актуальність та
сучасне значення..
22. Зовнішньоекономічна модель розвитку країни.
23. Конкурентні переваги країни.
24. Конкурентоспроможність національної економіки.
25. Характеристика моделі економічно розвинених країн.
26. Особливості моделі соціально-економічного розвитку країн з перехідним типом
економіки.
27. Особливості соціально-економічних моделей країн, що розвиваються.
28. Моделі економічної інтеграції: еволюція і типи.
29. Моделі соціально-економічного розвитку світової економіки та цивілізації.
30. Моделі стадій розвитку економіки.
31. Моделі спільної цивілізації і зіткнення цивілізацій.
32. Криза індустріальної моделі та універсальної моделі економічного лібералізму в
сучасному соціально-економічному розвитку світу.
33. Сучасна модель інформаційно-технологічного суспільства.
34. Ресурний потенціал та загальна характеристика моделі соціально-економічного
розвитку країн Західної Європи.
35. Характерні риси соціально-економічної моделі Німеччини.
36. Особливості соціально-економічної моделі Франції.
37. Характеристика моделі соціально-економічного розвитку Великобританії.
38. Особливості моделі і сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Італії.
39. Особливості соціально-економічної моделі малих країн Західної Європи.
40. Особливі риси менш розвинених країн Півночі та Півдня Західної Європи.
41. «Карликові держави» Західної Європи: особливості соціально-економічного
розвитку.
42. Характеристика та сучасні проблеми європейського інтеграційного процесу.

43. Загальна характеристика Східноєвропейської моделі соціально-економічного
розвитку.
44. Зовнішньоекономічна лібералізація і національна конкурентоспроможність
постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи.
45. Особливості соціально-економічних моделей найбільш успішних країн
Центральної та Східної Європи.
46. Характерні риси розвитку країн Балканського субрегіону ЦСЄ.
47. Моделі соціально-економічного розвитку країн Балтії.
48. Проблема економічної інтеграції країн Східноєвропейського регіону до ЄС.
49. Загальна характеристика пострадянської моделі СНД.
50. Специфічні риси європейських і азіатських моделей соціально-економічного
розвитку.
51. Фактори підвищення національної конкурентоспроможності країн СНД в умовах
глобалізації світового господарства.
52. Модель соціально-економічного розвитку Росії.
53. Сучасні тенденції розвитку країн Середньої Азії.
54. Моделі розвитку Молдови.
55. Особливості моделі соціально-економічного розвитку кавказьких країн.
56. Стан та перспективи регіональної інтеграції на пострадянському просторі. Процес
створення ЄЕП.
57. Характеристика соціально-економічної моделі США.
58. Фактори сучасного етапу розвитку та національної конкурентоспроможності США.
59. Особливості соціально-економічної моделі Канади. Конкурентні переваги країни.
60. Стан та перспективи північноамериканського регіонального процесу.
61. Закономірності сучасного розвитку Латинської Америки: проблеми етатизації,
лібералізації та демократизації економічного процесу.
62. Особливості латиноамериканських моделей нових індустріальних країн.
63. Соціально-економічна модель Мексики.
64. Соціально-економічна модель Бразилії.
65. Соціально-економічна модель Аргентини.
66. Особливості регіональної інтеграції країн Латинської Америки. Перспективи участі
у панамериканському інтеграційному процесі.
67. Закономірності розвитку африканської моделі: історичний огляд та сучасні
проблеми.
68. Особливості реалізації моделі наздоганяючого розвитку в країнах Африки.
69. Типи соціально-економічних систем Африки та особливості їх розвитку.
70. Соціально-економічна модель Півдня і Півночі континенту.
71. Особливості економіки Південно-Африканської Республіки.
72. Особливості соціально-економічного розвитку країн Західної Африки.
73. Характеристика найменш розвинених країн Центральної та Східної Африки.
74. Африканський регіональний процес: стан, проблеми і перспективи.
75. Ресурсний потенціал, фактори та особливості розвитку країн Західної Азії.
76. Головні типи країн Західноазіатського регіону за рівнем розвитку та доходу.
77. Сучасні моделі соціально-економічного розвитку країн Західної Азії.
78. Особливості соціально-економічого розвитку Ізраїлю.
79. Особливості соціально-економічної моделі Туреччини.
80. Соціально-економічна модель країн-нафтоекспортерів.
81. Характеристика західноазіатських країн з низьким рівнем економічного розвитку.
82. Загальні фактори та типологічні особливості країн Південно-Східної Азії.
83. Особливості моделі ринкової трансформації постсоціалістичної економіки
В’єтнаму.

84. Загальна характеристика соціально-економічної моделі нових індустріальних країн
ПСА.
85. Шляхи вирішення проблеми фінансової стабілізації та оптимізації соціальноекономічного розвитку в різних країнах Південно-Східної Азії.
86. Фактори національної конкурентоспроможності НІК ПСА.
87. Спадкоємність у розвитку азіатських НІК.
88. Галузева структура і міжнародна спеціалізація азіатських НІК.
89. Особливості сучасного розвитку В’єтнаму, Камбоджі.
90. Інтеграційні процеси в Азіатських субрегіонах.
91. Загальні риси та особливості розвитку країн Південної Азії.
92. Соціально-економічна модель Індії.
93. Соціально-економічна модель Пакистану.
94. Особливості зовнішніх зв’язків та економічної інтеграції країн Південної Азії.
95. Спільні риси та відмінності моделей розвитку країн Східноазіатського регіону.
96. Структура країн Східноазіатського регіону за типами.
97. Особливості соціально-економічної моделі Японії.
98. Сучасні проблеми японської економіки та шляхи їх вирішення.
99. Характерні риси соціально-економічної моделі Республіки Корея.
100.
Особливості макроекономічного регулювання в Республіці Корея.
101.
Особливості моделі соціально-економічного розвитку Китаю.
102.
Конкурентні переваги, стратегія і тактика розвитку національної економіки
Китаю.
103.
Позиція Китаю в системі світогосподарських зв’язків та вплив на неї
політики лібералізації зовнішньої торгівлі.
104.
Особливості сучасного етапу економічної інтеграції країн Східної Азії.
105.
Загальна характеристика моделі соціально-економічного розвитку Австралії
та Нової Зеландії.
106.
Структура економіки Австралії та Нової Зеландії. Сучасні тенденції
структурної динамики.
107.
Конкурентні переваги економіки „переселенського капіталізму” Австралії та
Нової Зеландії.
108.
Участь Австралії та Нової Зеландії у процесах регіональної економічної
інтеграції.

