
“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Новак В.О.       ___________  

“___” _____________ 20___ р. 

 

Перелік питань до диференційованого заліку  

з дисципліни «Міжнародна економічна інтеграція» 
 

1. Сутність та особливості процесів міжнародної економічної інтеграції соціально-
економічних систем. 

2. Поняття, принципи та основні риси сучасних процесів міжнародної економічної 
інтеграції.  

3. Передумови та цілі розвитку міжнародної економічної інтеграції як якісно нового 
етапу розвитку економічних відносин.  

4. Основні відмінності міжнародної економічної інтеграції від традиційного 
економічного співробітництва.  

5. Рівні розвитку міжнародної економічної інтеграції.  
6. Фактори сприяння та протидії розвитку міжнародної економічної інтеграції. 
7. Інтернаціоналізація, глобалізація та міжнародні інтеграційні процеси. 
8. Основні класичні концепції міжнародної економічної інтеграції (фрітрейдерство, 

ранній та пізній неолібералізм, теорія корпораціоналізму, теорія структуралізму, 
неокейнсіанство теорії дирижизму, новітні концепції міжнародної економічної інтеграції). 

9. Основні напрямки міжнародної економічної інтеграції на мікро-, мезо- та макрорівні. 
10. Екстернальна та інтернальна інтеграція.  
11. Специфіка взаємодії капіталів господарюючих суб’єктів у процесі міжнародної 

економічної інтеграції.  
12. Поняття, типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин.  
13. Особливості інтеграційної взаємодії господарюючих суб’єктів у рамках виробничої 

кооперації.  
14. Спільні підприємства та транснаціональні альянси у системі інтеграційних зв’язків.  
15. Міжнародна науково-технічна інтеграція.  
16. Особливості розвитку інтеграційних процесів у різних галузях економіки. 
17. Сутність та основні тенденції регіональної економічної інтеграції.  
18. Механізм регіональної економічної інтеграції.  
19. Основні форми міжнародної економічної інтеграції на макрорівні: зона 

преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний 
союз, політичний союз.  

20. Міжрегіональні кластери як форма просторової міжнародної економічної інтеграції.  
21. Еволюційний цикл процесу міжрегіональної інтеграції.  
22. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси. 
23. Інтеграційні процеси у Західній Європі. 
24. Інтеграційні процеси у Центрально-Східній Європі. 
25. Перспективи західноєвропейського напрямку інтеграції України. 
26. Основні напрямки інтеграції Північної та Латинської Америки. 
27. Особливості інтеграційних процесів в Азіатсько-Тихоокеанському та 

Африканському регіонах. 
28. Потенціал, проблеми та перспективи створення міжнародних інтеграційних 

об’єднань. 
29. Позитивні та негативні наслідки міжнародної економічної інтеграції.  
30. Внутрішні та зовнішні ефекти міжнародної економічної інтеграції.  
31. Засоби досягнення ефективності міжнародної економічної інтеграції. Динамічно-

якісні критерії ефективності інтеграції.  
32. Причини, передумови та мотиви злиттів і поглинань підприємств.  



33. Класифікація злиттів та поглинань.  
34. Етапи та механізм злиттів та поглинань.  
35. Сучасні тенденції розвитку ринку злиття та поглинання.  
36. Особливості операцій злиття та поглинання в Україні.  
37. Визначення вартості операцій злиття та поглинання.  
38. Ключові елементи привабливої компанії-об'єкта інвестицій.  
39. Наслідки злиттів та поглинань компаній.  
40. Основні етапи інтернаціоналізації підприємств.  
41. Стратегії інтеграції підприємств: вертикальна, горизонтальна, діагональна та змішана 

інтеграція.  
42. Управління процесами міжнародної економічної інтеграції підприємств.  
43. Місце стратегії міжнародної економічної інтеграції у стратегічному наборі 

підприємства. 
44. Державна підтримка міжнародної економічної інтеграції.  
45. Механізми міжнародної економічної інтеграції підприємств. 
46. Організація діяльності об’єднань підприємств.  
47. Організація внутрішньої системи управління інтеграційних об’єднань підприємств.  
48. Організаційні структури управління об’єднань підприємств.  
49. Організаційні форми корпоративних структур: конгломерат, концерн, консорціум, 

сітьова організація, фінансово-промислова група, пул, асоціація, стратегічний альянс, холдинг.  
50. Особливості процесів міжнародної економічної інтеграції господарських товариств.  
51. Підходи до оцінки економічної ефективності міжнародної економічної інтеграції 

підприємств.  
52. Економіко-математичні методи обґрунтування ефективності кооперації.  
53. Синергічний ефект від інтеграційної взаємодії підприємств-конгломератів.  
54. Показники економічної ефективності інтеграції підприємств: потенціал окупності 

інвестицій, необхідних для інтеграції підприємств; показник економічної стабільності 
об’єднання підприємств; показник психологічного бар'єра трудового колективу інтеграційним 
процесам; інтегральний показник ефективності інтеграції підприємств. 

55. Механізми контролю інтеграційних процесів підприємств.  
56. Інформаційні системи як важливий елемент системи контролю об’єднання 

підприємств.  
57. Контроль за iнтеграцiєю підприємств з боку органів державної влади.  
58. Глобалізація ринку авіаційних перевезень.  
59. Принципи та практика комерційного співробітництва авіакомпаній в рамках 

маркетингових та стратегічних альянсів.  
60. Стратегії інтеграції вітчизняних та зарубіжних авіакомпаній.  
61. Перспективи інтеграції авіатранспортної системи України до повітряного простору 

Європейського Союзу.  
62. Концентрація активів підприємств-виробників авіаційної техніки через злиття і 

поглинання компаній-виробників авіаційної техніки.  
63. Створення міжнародних авіаційних консорціумів за участю провідних 

транснаціональних корпорацій.  
64. Практика організації спільних підприємств у сфері авіації.  
65. Транскордонні злиття і поглинання підприємств-виробників авіаційної техніки.  
66. Основні напрямки інтеграції українського та російського авіаційних комплексів.  
67. Державна підтримка розвитку авіаційної промисловості.  
68. Правове регулювання авіаційних перевезень.  
69. Співпраця України з міжнародними організаціями у сфері авіації.  
70. Стратегії розвитку авіаційної промисловості України. 

 

 

                         ________________     Л. Л. Литвиненко 


