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1. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.
Форми самостійної робота студентів, які вивчають курс «Проблеми
економічного розвитку»:
1. Вивчення окремих тем курсу за допомогою опорного конспекту
лекцій, базового підручника, додаткової літератури, що рекомендується
робочою навчальною програмою та викладачем.
2. Опрацювання рефератів, доповідей та інших творчих і
дослідницьких робіт.
3. Підготовка до семінарів, колоквіумів, case study.
4. Написання статей для опублікування у збірниках наукових праць
навчальних закладів, науково-дослідних установ, спеціалізованих фахових
часописах, матеріалах наукових та науково-практичних конференцій.
2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тематика рефератів та доповідей
1. Економічний розвиток як економічна категорія
2. Сутність і принципи економічного розвитку.
3. Економічний розвиток як економічна категорія та його соціальноісторичні типи.
4. Кейнсіанські моделі зростання.
5. Неокласичні моделі розвитку.
6. Інституціональні концепції становлення ринкової економіки.

7. Дискусія про зовнішні фактори генезису ринкової економіки
(внесок лівих радикалів).
8. Нові моделі зростання (внесок людського капіталу).
9. Порівняльний аналіз основних моделей економічного розвитку:
примирення протиріч.
10. Роль демократизації суспільства.
11. Політична економія розвитку.
12. Сталий розвиток як новітня універсальна модель економічного
розвитку та її концептуальна сутність.
13. Основні аспекти економічної глобалізації.
14. Міжнародний регіоналізм глобальної економіки.
15. Ринок праці та розподіл доходів: проблема бідності.
16. Бідність як глобальна проблема.
17. Ринок землі та аграрні реформи.
18. Капітал та фінансовий ринок.
19. Процеси транзитології постсоціалістичної економіки.
20. Інноваційно-інвестиційна модель економічного розвитку.
21. Стратегії економічного розвитку постсоціалістичних країн у ХХІ
ст. (на прикладах).
22. Досвід Південної Кореї: роль держави в становленні сучасної
економіки.
23. Досвід Китаю в економічному розвитку.
24. Національна стратегія України і проблеми сталого розвитку.
25. Міжнародний регіоналізм і перспективи України.
Питання для дискусій
1. Чому виникла потреба виокремити з філософського поняття
"розвиток" його економічне значення?
2. Які ринкові перетворення призвели до необхідності виникнення
пост вашингтонського консенсусу? У чому його принципова відмінність від
вашингтонського консенсусу?
3. Який
соціально-історичний
тип
економічного
розвитку
притаманний Україні?
4. Чи
можна
стверджувати,
що
в
сучасних
умовах
найрозповсюдженішою моделлю економічного роз-витку для країн, що
розвиваються, є модель "хибного кола злидення"?
5. Чи можна аналізувати економіку України за допомогою моделі
дуалістичної економіки?

6. Який досвід інституціональних програм модернізації економіки
може бути запропонований у сучасних умовах і для яких країн?
7. Назвіть основні тенденції сучасної теорії порівняльних переваг та
її ролі в розвитку міжнародної економіки.
8. Чому в сучасних моделях економічного зростання таке велике
значення має освіта?
9. Які основні протиріччя притаманні моделям ендогенного
зростання та лінійних стадій зростання?
10. Які основні проблеми демократизації суспільства існують в
Україні?
11. Як співвідносяться проблеми активності електорату на
парламентських та президентських виборах з економічним розвитком
країни? Чи існує взагалі такий зв’язок?
12. У чому полягає принципова різниця моделі сталого розвитку від
існуючих моделей?
13. Чому модель сталого розвитку виникла саме в умовах глобалізації?
14. Чи існує різниця між поняттями "міжнародний регіоналізм" та
"міжнародний розподіл праці"?
15. Чи справедлива модель внутрішньої імміграції М. Тодаро в
сучасних умовах?
16. Чи можна взагалі подолати бідність як глобальну проблему?
17. Які проблеми економічного розвитку можна вирішити за
допомогою аграрних реформ?
18. Чи свідчить світова фінансова криза про те, що фінансовий ринок
стає головним ринком у сучасному економічному розвитку?
19. Чи на однаковому етапі демократичних ринкових перетворень
знаходиться економіка країн Східної Європи та Азії?
20. У чому сутність та значення економіки знань в економічному
розвитку?
21. Дайте порівняльну характеристику національних стратегій
економічного розвитку України та Туркменістану.
22. У чому сутність національної стратегії сталого розвитку Південної
Ко-реї в ХХІ ст. та її відмінність від стратегії ХХ ст.?
23. У чому сутність національної стратегії сталого розвитку Китаю в
ХХІ ст. та її відмінність від стратегії ХХ ст.?
24. Чи існують проблеми сталого розвитку в Україні?
25. У чому Україна може мати або має пріоритети у світовому
господарстві?

3. ОБСЯГИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАГІСТРАНТІВ
Обсяги самостійної роботи магістрантів за темами наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Обсяги самостійної роботи магістрантів
Назва теми

№
Кількість
з/п
годин
1. Тема 1. Глобальні перспективи економічного розвитку
16
2. Тема 2. Класичні теорії економічного зростання і розвитку
16
3. Тема 3. Еволюція основних моделей економічного
20
розвитку
4. Тема 4. Теоретичні основи сталого економічного розвитку
18
в умовах глобалізації
5. Тема 5. Проблеми глобалізації світової, регіональної та
18
національної економіки
6. Тема 6. Головні проблеми економічної динаміки та
26
економічних пропорцій у розвинених країнах світу
7. Тема 7. Головні проблеми економічної динаміки та
26
економічних пропорцій в країнах світу, що розвиваються
8. Тема 8. Ринок праці та розподіл доходів: проблема
26
бідності
9. Тема 9. Ринок землі та ринок капіталу у розв’язанні
18
проблем економічного розвитку
10. Тема 10. Проблеми сталого економічного розвитку
26
України
Разом
210

