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36. Міжнародні фінансові організації 

 Світові фінансові організації. Міжнародний валютний фонд. Загальна характеристика МВФ. Основні функції МВФ. Офіцій-
ні цілі МВФ. Механізм аналізу обмінних курсів. Організаційна структура МВФ. Механізм прийняття рішень МВФ. Контроль 
макроекономічної та фінансової політики країн-отримувачів кредитів МВФ. Основні механізми кредитування. Домовлено-
сті про резервні кредити стенд-бай (Stand-by Arrangements). Механізм розширеного кредитування (Extended Fund Facility). 
Етапи діяльності МВФ. Критика МВФ. Досвід співпраці між Україною та МВФ. Меморандуми про економічну і фінансову 
політику між Україною та МВФ. Пріоритети МВФ. Альтернативні плани розбудови світової валютно-фінансової системи. 
Проблеми ліквідності МВФ. Критерії зовнішньої заборгованості Світового банку. Міжнародний банк реконструкції й розвит-
ку (МБРР). Міжнародна асоціація розвитку (МАР). Міжнародна фінансова корпорація (МФК). Багатостороння агенція 
гарантування інвестицій (БАГІ). Співробітництво Світового банку і України.  

37. Програми економічних реформ  

Передумови для економічних реформ: світовий досвід. Політика імпортозаміщуючої індустріалізації: принципові рішення, 
інструменти реалізації та основні наслідки. Концепція стимулювання платоспроможного попиту. Експортно-орієнтований 
розвиток: шляхи практичної реалізації та потенційні обмеження. Порівняльний аналіз програм імпортозаміщуючої індуст-
ріалізації та експортно-орієнтованого розвитку в країнах Латинської Америки і Південно-Східної Азії. Індустріальна політи-
ка: “за” і “проти”. Причини радикалізації економічних реформ у країнах Латинської Америки. Шокова терапія. Градуалізм. 
Ортодоксна і гетеродоксна стабілізація. Аналіз конкретних економічних програм в Аргентині, Бразилії, Мексиці та Чилі. 
Необхідність інституційного забезпечення економічних реформ. Об’єктивні та суб’єктивні труднощі в перехідній економіці 
(структурні диспропорції, відсутність інституційних передумов, неефективність державного апарату тощо). Вашингтонсь-
кий консенсус. Поствашингтонський консенсус. 

38. Структуралізм 

Загальні положення. Гіпотеза Пребіша─Зінгера. Теоретична програма структуралізму. Наслідки девальвації у “залежній” 
економіці. Класифікація структуралізму. Шляхи вирівнювання платіжного балансу. Структуралістське пояснення недоціль-
ності рестрикційної політики. Нейтральність цінових механізмів вирівнювання платіжного балансу. Доцільність викорис-
тання торговельного протекціонізму і промислової політики. Технологічний динамізм. Досвід стимулювання нетрадицій-
ного експорту в сировинних економіках (Чилі). Особливості неоструктуралізму. Внутрішні чинники економічного зростання. 
Теорія корпоративної конкуренції. Теорія гістерезису. Теорія “літаючих гусей” (the flying geese). Нова економіка структура-
лізму. Відмінності між новим і “старим” структуралізмом. Шість кроків оптимального державного втручання. Український 
структуралізм. Критична оцінка можливостей протекціонізму як чинника прискорення економічного зростання. Вплив 
політики протекціонізму на структурні зрушення в українській економіці. Вітчизняна промислова політика: “за” і “проти”. 

39. Актуальні питання економічної політики країн, що розвиваються 

Основні напрями діяльності уряду в економіці країни, що розвивається (створення міцної макроекономічної основи, захист 
прав власності, організація ефективного управління, збільшення капіталовкладень в освіту та охорону здоров’я, зниження 
рівня бідності, інфраструктурні проекти). Взаємний зв’язок між якістю державного управління, корупцією, “тінізацією” 
економіки і корпоратизмом. Cуперечливий характер “тінізації” економіки: підсилення інфляційних наслідків експансійної 
фіскальної і монетарної політики, зниження ефективності програм боротьби з безробіттям, зниження продуктивності 
праці, комплементарність виробничої діяльності “тіньового” та офіційного секторів, конкуренційність, обмеження для дер-
жавних регуляторів, зростання приватного споживання. Різновиди корупції та механізми її впливу на економічне зростан-
ня. Джерела корупції: економічні, історичні, інституційні, регіональні, культурні, релігійні. Моделі корупційних дій: множин-
ної рівноваги, коштів економії від масштабу виробництва, суперечностей між тимчасовими і довгостроковими рішеннями в 
економічній політиці. Регіональні культурні феномени: jeito, vivezza criolla, guanxi. Корупція і соціальний капітал. Способи 
боротьби з корупцією. Небезпека корпоратизму як засобу перекрученого зв’язку між політикою та великим бізнесом. 

40. Сучасна економічна політика у трансформаційних економіках  

 Характер ринкової трансформації. Динаміка ВВП під час перехідного процесу. Значення економічної політики у стимулю-
ванні економічного зростання. Стратегічні та інструментальні цілі економічної політики. Причини нерівномірної конверген-
ції доходу та рівня цін. Вибір системи обмінного курсу. Напрями поглиблення структурних перетворень. Економічне зрос-
тання і майнове розшарування у трансформаційних економіках. Особливості фінансової стабілізації. Загальні причини 
підвищення RER. Інституційні перетворення. Особливості реакції країн на кризові явища 2008-2009 рр. у світовій еконо-
міці. Функціонування ринку праці. Функція cукупної пропозиції Лукаса. Специфіка трансформаційного безробіття. Шляхи 



 
зниження “природного” рівня безробіття. Правило Оукена. Пояснення економічного зростання без збільшення зайнятості. 
Перспектива приєднання до єврозони найбільших країн Центральної і Східної Європи (ЦСЄ). 

41. Шляхи підвищення конкурентоспроможності країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу 

Визначення конкурентоспроможності. Сучасні проблеми конкурентоспроможності. Індекс відносної торгівлі; індекс чистого 
експорту RCA; індекс спеціалізації експорту; “симетричний” індекс виявлених порівняльних переваг; зважений індекс вияв-
лених порівняльних переваг; адитивний індекс виявлених порівняльних переваг; міжнародний індекс конкурентоспромож-
ності; нормалізований індекс виявлених порівняльних переваг. Зв’язок між конкурентоспроможністю та лібералізацією 
економіки. Дієвість податкової конкуренції як засобу отримання порівняльних переваг у зовнішній торгівлі. Внутрішньога-
лузева торгівля (ВГТ) України з країнами ЄС-28 та СНД у розрізі окремих галузей. Шляхи підвищення конкурентоcпромож-
ності країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу.. 

42. Популізм як спосіб створення залежності від зовнішніх чинників   

 Поширені визначення популізму. Історичні корені популістських рухів. Різновиди популізму: традиційний, кла-
сичний, новий. Сучасний популізм (неопопулізм). Елементи популістської економічної програми. Патерналізм в 
економіках, що реалізують стратегію “наздоганяючого” економічного зростання. Зв’язок з політичним циклом та 
рівновагою платіжного балансу. Модель Нордхауза. Відмінні прояви обмежень платіжного балансу. Приклади 
діяльності популістських урядів. Основні прояви популізму в Україні. Макроекономічні наслідки “соціальних 
ініціатив” у відкритій економіці. Небезпека популізму і патерналізму в економіках, що реалізують стратегію 
“наздоганяючого” економічного зростання. 
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СТРАТЕГІЯ сталого розвитку "Україна - 2020" 
.   
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 
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