НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ МОРЯ
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА БЕЗПЕКИ
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
Галузь знань
07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Спеціальність
073 МЕНЕДЖМЕНТ
Спеціалізація
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ»
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
Питання для поточного та підсумкового контролю
1. Економічне зростання як складова частина сталого розвитку України.
2. Екологічна складова сталого розвитку України.
3. Соціальна складова сталого розвитку України.
4. Новітні економічні теорії розвитку світової економіки.
5. Нова економіка як економіка знань і моделі її формування в Україні.
6. Роль транснаціональних корпорацій у трансформації економіки України
у контексті нової теорії торгівлі.
7. Зовнішньоекономічні аспекти консолідації інноваційно-інвестицій -ного
розвитку постсоціалістичних країн.
8. Міжнародний регіоналізм Європи і перспективи України.
9. Мотиваційні орієнтації наукової молоді в інноваційній моделі
розвитку.
10. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку.
11. Глобальна проблема бідності у ХХІ ст.: прогноз та удосконалення
механізмів її подолання.
12. Пріоритетні напрями розвитку структури світової економіки у ХХІ ст.
13. Місце України у міжнародній торгівлі ХХІ ст.
14. Адаптація України до новітнього інституційного середовища світової
торгівлі.
15. Співпраця України з міжнародними організаціями та союзами.
16. Глобалізаційний характер національних фінансових доктрин.

17. Світові фінансові центри промислово розвинених країн.
18. Світові фінансові центри країн, що розвиваються.
19. Митна взаємодія країн у глобальному просторі.
20. Тенденції розвитку податкової гармонізації на глобальному рівні.
21. Національна стратегія сталого розвитку України і реалізація
глобальних цілей розвитку XXI тисячоліття.
22. Національна стратегія України і проблеми її розвитку.
23. Національні стратегії сталого розвитку: аналіз основних підходів.
24. Глобальна перспектива і проблеми національної стратегії сталого розвитку
України.
25. Проблеми формування системи глобальної екологічної безпеки.
26. Механізми соціального регулювання в умовах глобалізації економіки.
27. Глобальна перспектива і стратегії людського розвитку.
28. Роль людського капіталу в економічному розвитку.
29. Гендерне питання і економічний розвиток у країнах, що розвиваються.
30. Вплив урбанізації в країнах, що розвиваються, на економічний
розвиток.
31. Стратегії сільськогосподарського розвитку та їх вплив на економічний
розвиток.
32. Нова інституційна економіка і теорія розвитку сільськогосподарського
сектору в країнах, що розвиваються.
33. Вплив рівня економічного розвитку на розподіл доходів.
34. Роль держави в економічному розвитку країн, що розвиваються.
35. Торгівля між Північчю і Півднем та глобальне довкілля.
36. Сталий розвиток: екологія та економічний прогрес.
37. США – досвід виходу з великої депресії і створення передумов
стійкого зростання.
38. Німеччина – концепція соціального ринкового порядку.
39. Японія: джерела післявоєнного дива.
40. Південна Корея: роль держави в становленні сучасної економіки.
41. Китай: успіхи та проблеми наздоганяючого розвитку.
42. Росія: стратегія і тактика модернізації.
43. Потенціал сталого розвитку в Україні.
44. Соціальні аспекти політики економічного зростання в Україні.
45. Трагедія зростання в Африці: політика та етнічний поділ.
46. Індія: досвід проведення політики розділу у структурі змішаної економіки.
47. Цінова політика у сільському господарстві та її вплив на економічний
розвиток.

