
 
 
проф. Шевчук В.О.   Міжнародні економічні відносини  7-й семестр 
  
27. Економічний розвиток: загальні міркування 

 Поняття про економічний розвиток та його основні компоненти. Сутність і принципи економічного розвитку. Економічні та 
неекономічні компоненти економічного розвитку. Макроекономічні передумови переходу до економічного зростання. 
Індекс розвитку людського потенціалу. Поняття про збалансований економічний розвиток. Особливості “проринкового” 
підходу до економічного розвитку. Моделі економічного розвитку: лінійних стадій розвитку (зростання), культурних перет-
ворень, зовнішньої залежності. Неокласична модель вільного ринку. Теорія ендогенного зростання. Теорія сталого 
(стійкого) розвитку. Проблеми економічного розвитку в світовому контексті.  

28. Підходи до міжнародних зіставлень рівнів економічного розвитку  

 Фактори і критерії порівнянь рівнів економічного розвитку. Чинники, що впливають на класифікацію країн відповідно до 
рівня соціально-економічного розвитку. Класифікація країн відповідно до етапності розвитку національних економік. Кла-
сифікація країн Світовим банком. Групування країн за рівнем розвитку і з врахуванням географічного фактору ідентифіка-
ції. Суперечності між країнами “золотого мільярду” та рештою світу. Моделі розвитку економік окремих країн.   

29. Моделі економічного зростання  

 Складові економічного зростання: екстенсивні, інтенсивні фактори. Посткейнсіанські моделі. Моделі Харрода─Домара і 
Кальдора. Виробнича функція. Нестійкість рівноважного темпу зростання економіки у моделі Харрода─ Домара. Стабіль-
ність рівноважного росту в моделі Кальдора. Неокласичні моделі економічного зростання. Продуктивність праці та капі-
талу при технології Кобба─Дугласа. Розподіл національного доходу між споживанням та інвестиціями, між працею і капі-
талом. Зміна результативності виробництва при підвищенні норми заощаджень. Модель Р.Солоу. Графічна інтерпретація 
моделі Солоу. Рівноважне значення інвестицій та амортизації. Динаміка показника капіталоозброєності. Продуктивність 
праці як чинник економічного зростання і конкурентоспроможності національної економіки. Вплив норми заощаджень на 
приватне споживання. Оптимальні споживання і заощадження. Досягнення “золотого” рівня капіталоозброєності. Вплив 
заощаджень на продуктивність праці. Особливості емпіричного тестування. Неокласичні моделі з людським капіталом. 
Основні моделі ендогенного зростання. Практичні підходи до збільшення людського капіталу. Конвергенція. Економічні та 
інституційні чинники економічного зростання. Модель AK-Лукаса. Модель R.E. Лукаса. Модель Ромера. Модель Тірлвал-
ла. Модель “двох дефіцитів”. План Маршалла. Програма економічного відновлення Західної Європи (англ. the European 
Recovery Plan). Дискусія щодо нового “плану Маршалла” для України. 

30. Економічне зростання та якість життя 

Основні категорії: якість життя, рівень задоволення життям, щастя. Показники соціального добробуту: сутність і чинники. 
Вивчення економічної складової щастя. Взаємна причинність показників ВВП і щастя. Міжнародні порівняння на основі 
офіційних індексів. Оцінка показників економічного добробуту різних груп країн. Вплив якості інституцій. Механізми впливу 
рівня задоволення життям на економічне зростання. Емпіричне моделювання. Основні напрями емпіричних досліджень 
якості життя у моделях економічного зростання. Ефекти доходу. Парадокс Істерліна (англ. Тhe Easterlin Paradox). Макро-
економічні, соціально-економічні демографічні характеристики щастя. Вікові ефекти. Особливості країн світу. 

31. Стратегії економічного розвитку країн, що розвиваються  

 Аналіз конкуруючих стратегій економічного розвитку: на основі експорту, на основі заміщення імпорту та розширення 
внутрішнього ринку, на основі залучення прямих іноземних інвестицій (без виразної зовнішньоекономічної орієнтації). 
Особливості взаємної причинності між експортом та економічним зростанням. Досвід успішного стимулювання експорту в 
Японії та країнах Південно-Східної Азії. Зростання на основі заміщення імпорту в країнах Латинської Америки: засаднича 
мотивація, інструментарій та основні наслідки. Вплив фінансово-промислових конгломератів на економічне зростання у 
країнах Латинської Америки та Південно-Східної Азії. Промислова політика: “за” і “проти”. Елементи “нової промислової 
політики”. 

32. Проблеми зовнішньої заборгованості країн з відмінним рівнем доходу 

Інструментальний характер зовнішніх запозичень як чинника економічного зростання. Потенційні переваги зовнішніх запо-
зичень приватного і державного секторів: збільшення інвестицій, зниження процентної ставки, згладжування приватного 
споживання, фінансування “інвестиційного” дефіциту бюджету, нейтралізація наслідків природних катаклізмів. Засадничі 
ризики боргової стратегії. Основні функціональні залежності. Нелінійність зовнішніх запозичень залежно від їхнього харак-
теру ─ інвестиційного або споживчого. Боргова криза в Греції (2010-2015 рр.). Низька конкурентоспроможність як один з 
чинників боргової кризи. Оцінка доцільності зовнішніх запозичень для України. Регулювання зовнішнього боргу країн, що 
розвиваються. Підходи кредиторів. Плани Бейкера (1985 р.) та Брейді (1989 р.). Механізми реструктуризації зовнішнього 



 
боргу. Рекапіталізація та реструктуризація боргів за офіційними кредитами. Реструктуризація боргів комерційним банкам. 
Реорганізація офіційного боргу. Конверсія боргу в активи. Зворотний викуп боргових зобов'язань. Конверсія боргу в облі-
гації (сек'юритизація боргу). Ініціатива НІРС. Проблеми заборгованості найбідніших країн. Сталий зовнішній борг. Загаль-
на оцінка програми реструктуризації суверенного боргу України (осінь 2015 р.). 

33. Офіційна допомога розвитку   

 Визначення та загальні аспекти офіційної допомоги розвитку (ОДР). Основні мотиви іноземної допомоги: політичні, гумані-
тарні, економічні. Форми надання ОДР: гранти, пільгові кредити та технічна допомога. Критерії ефективності ОДР. Макро-
економічні аспекти ОДР. Роль міжнародних організацій та національних агентств у наданні ОДР. Основні країни-донори та 
країни-акцептори ОДР (порівняльна характеристика). Особливості використання ОДР в країнах світу.   

34. Інтеграційні процеси у світовій економіці  

Основні типи інтеграційних об’єднань: зони вільної торгівлі, митні угоди або союзи, спільні ринки, економічні та політичні 
союзи. Статистичні та динамічні ефекти в інтеграційних утвореннях. Європейський Союз: етапи становлення та проблеми 
розвитку. Маастрихтські критерії Європейського валютного союзу (EMU). Особливості функціонування єдиної європейсь-
кої валюти євро. Інші регіональні організації: північноамериканська угода про вільну торгівлю (NAFTA), європейська угода 
про вільну торгівлю (EFTA), Південноамериканський спільний ринок (МERCOSUR), Асоціація країн Південно-Східної Азії 
(АSEAN), Азіатсько-Тихоокеанський форум (APEC). Перспективи економічної інтеграції країн ЦСЄ та колишнього Радян-
ського Союзу. Вплив регіональних інтеграційних утворень на розвиток світової торгівлі. Європейське об'єднання вугілля і 
сталі. Європейське  співтовариство з атомної енергії. Європейське економічне  співтовариство. Завдання  “Римського до-
говору”. Етапи економічної інтеграції ЄС. “План Вернера”. “Європейська валютна змія”. Європейська валютна система 
(ЄВС).  Єдиний внутрішній ринок (ЄВР). Спільні фінансові інститути. Економічні особливості ЄС. “Маастрихтська угода”. 
“Клубна” конвергенція (стратифікація, поляризація). Приєднання нових країн-кандидатів до ЄС. Модель Мандел-
ла─Флемінга для двох країн.  Вплив фіскальної і монетарної політики у системі з двох країн.  

35. Економічна інтеграція на пострадянському просторі 

 Етапи утворення СНД. Основні етапи розвитку економічної інтеграції в рамках СНД. Принципи формування СНД. Цілі 
формування СНД. Організаційна структура СНД. Основні соціально-економічні показники країн СНД. Євразійське еконо-
мічне співтовариство (ЄврАзЕС). ГУАМ: логіка створення та потенційні можливості. Центральноазійське економічне спів-
товариство (ЦАЕС). Організація чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Організація економічного співро-
бітництва мусульманських держав. Єдиний економічний простір (ЄЕП): баланс економічних переваг і втрат для країн-
учасниць, геополітичний вимір. Проблеми російсько-білоруської економічної інтеграції. 
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Контроль знань: 

Домашні завдання 5х2 10 
Контрольні роботи 1х10 10 
Експрес-завдання  5х2 10 (лекції) 
   5x2 10 (практичні завдання) 
Тести   1x10 10 (комп’ютерний варіант) 
   2х5 10 (практичні заняття) 
Практикум  1х5 5 
Інтернет-практикум 1х5 5 
Всього    70 


