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Вступ
Навчальна програма дисципліни «Глобальні стратегії економічного
розвитку» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо-наукової
програми підготовки третього рівня аспірантури (доктор філософії)
спеціальності 051 Економіка.
Предметом вивчення
навчальної дисципліни є обґрунтування
глобальних стратегій економічного розвитку, аналіз і презентація результатів
досліджень.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових
модулів:
1. Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі розвитку
світового господарства.
2. Сучасний стан фінансової інтеграції у світі.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни – розкрити зміст теоретикометодологічних засад і наукового інструментарію глобальних стратегій
економічного розвитку, дослідити та розв'язати проблеми функціонування і
розвитку сучасного світового господарства.
В результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен
знати: предмет, структуру та основні складові глобальних стратегій
економічного розвитку;
вміти: : описати рівень економічного розвитку країни, ідентифікувати
модель розвитку; дістати необхідну інформацію щодо соціально-економічних
показників країн світу і світової економіки в цілому.
Предмет навчальної дисципліни – розкриття змісту, теоретикометодологічних засад і наукового інструментарію глобальних стратегій
економічного розвитку; розробка стратегії обґрунтування та прийняття
міжнародних економічних рішень в умовах сучасних глобальних змін у
світовому господарстві.
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів
наступних компетентностей:
а) загальних (ЗК): Здатність до логічного, абстрактного, креативного,
критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та
перевірених фактів; Уміння аналізувати та систематизувати інформацію з
різних джерел, використовуючи інноваційні підходи та сучасні технології;
Уміння самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження,
продукувати ідеї, визначати наукові проблеми, готувати наукові доповіді,
здійснювати публічну апробацію результатів наукових досліджень.
б) фахових загальних (КФЗ): Вміння готувати публічні виступи з низки
питань міжнародних економічних відносин; Вміння застосовувати
кумулятивні знання в умовах розвитку нової економіки, виявлення
закономірностей та тенденцій розвитку світового господарства; Наявність

системного уявлення про структуру і тенденції розвитку світової економіки;
знання принципів прийняття і реалізації економічних рішень на мікро- та
макрорівнях; уміння використовувати економічну інформацію у професійній,
виробничій діяльності і повсякденному житті.
в) спеціальних фахових (КФС): Здатність визначати економічні
стратегіїВміння прогнозувати тенденції розвитку глобальних ринків з
урахуванням кон’юнктурних змін; Вміння здійснювати пошук економічної
інформації; уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку
зовнішньоекономічної діяльності підприємств та держав в цілому; Здатність
до моделювання ситуацій та поведінки суб’єктів ЗЕД в умовах нестійкості
кон’юнктури на світових ринках, розробляти та обирати перспективні
напрями діяльності та розвитку в умовах криз у світовому господарстві.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовний модуль 1.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
Тема 1. Предмет і завдання курсу
Мета дисципліни. Завдання дисципліни. Предмет дисципліни. Методи
оцінювання успішності студента. Розподіл балів, що присвоюються
студентам. Зміст, вимоги та форма захисту учбового проекту для кожного
студенту. Список та аналіз рекомендованої літератури та інших джерел.
Тема 2. Сучасна міжнародна економіка та національні інтереси
Основні риси сучасної міжнародної економічної системи. Національна
економічна політика. Національні валютні системи. Урядове регулювання
міжнародної торгівлі та інвестицій. Міжнародна мобільність продуктивних
факторів.
Національні інтереси та міжнародна торгівля. Національні вигоди від
міжнародної торгівлі. Внутрішня спеціалізація та міжрегіональна торгівля.
Інтереси споживачів. Інтереси міжнародних компаній. Аргументи проти
зовнішньої торгівлі.
Тема 3. Значення окремих форм МЕВ у сучасній світовій економіці
Суб'єкти МЕВ на макро- і мікрорівні. Значення окремих форм МЕВ у
світовій економіці. Основні класифікації країн в міжнародній економіці.
Особливості сучасного етапу розвитку МЕВ. Сутність глобалізації та її
основні економічні прояви. Критика глобалізації з боку розвинених і країн,
що розвиваються.
Тема 4. Сучасні проблеми міграції

Причини міжнародної міграції та основні наслідки для країнекспортерів та імпортерів трудових ресурсів. Види міжнародної міграції.
Типи мігрантів за класифікацією МОП.
Особливості міжнародної міграції на сучасному етапі. Світові центри
тяжіння міграційних потоків. Показники міграції.
Міграційна
політика,
інструменти.
Наднаціональний
рівень
регулювання міграції. Україна в міграційних процесах. Роль грошових
переказів мігрантів у розвитку національних економік.
Еволюція міжнародних трудових відносин в світлі змін соціальної
структури суспільства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТІ
Тема 5. Обумовленість інтеграційних процесів у 21 столітті
Еволюція інтеграційних процесів. Основні етапи міжнародної
інтеграції. Економічна обґрунтованість економічної інтеграції. Переваги і
недоліки. Умови і передумови економічної інтеграції. Показники
інтенсивності розвитку економічної інтеграції. Стадії / етапи регіональної
інтеграції. Приклади інтеграційних об'єднань.
Тема 6. Міжнародний рух капіталу: сутність та форми
Визначення платіжного балансу (ПБ) країни. Чому ПБ є важливим
макроекономічним показником? Застосування даних ПБ в економічному
аналізі. Які основні компоненти і принципи обліку поточного рахунку
платіжного балансу? Які основні компоненти і принципи обліку фінансового
рахунку платіжного балансу? Резервні активи: визначення та основні
компоненти. Як резервні активи можуть бути використані для корекції
диспропорцій платіжного балансу? Структура і динаміка золотовалютних
резервів України. Інтерпретація дефіциту і профіциту платіжного балансу.
Криза платіжного балансу. Проблема подвійного дефіциту. Основні
макроекономічні чинники, що впливають на платіжний баланс. Методи
державного регулювання платіжного балансу.
Тема 7. Глобальні дисбаланси у світовій валютній системі
Визначення валютного ринку. Розмір, основні торговельні майданчики
світового валютного ринку, найбільш торгуються валюти. Функції та
учасники валютного ринку. Класифікація валютних ринків: біржовий і
позабіржовий. Приклади. Типи валютних операцій: спот, форвард, ф'ючерс,
своп, опціон. Котирування валют: ціни bid / ask, cпред. Пряма і зворотна
валютна котирування. Крос курс. Конвертованість валют. Резервна валюта.
Міжнародна (регіональна) валюта. Визначення валютного (обмінного) курсу.
Подорожчання / здешевлення валюти.

Тема 8. Встановлення курсу валют в короткостроковому періоді і в
довгостроковому періоді
Валютна політика: девальвація, ревальвація. Валютні інтервенції.
Номінальний валютний курс. Реальний валютний курс. Паритет купівельної
спроможності. Індекс Бігмака. Режими встановлення валютних курсів:
плаваючий і фіксований валютний курс.
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Залік
6. Методи діагностики успішності навчання
Поточне оцінювання усних відповідей та письмових завдань, завдань, що
виносяться на самостійне опрацювання, оцінювання ІНДЗ; підсумковий
письмовий тест після кожного змістовного модуля.

