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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна дисципліна “Сучасна економічна політика України та
міжнародна економічна інтеграція” — це наука, яка закладає основи
і формує систему знань з теорії політичного управління економікою
в різних країнах. Економічна політика через державне управління
встановлює взаємозв’язок між політичною економією, економічною
теорією і практикою управління системою національної економіки.
Її вивчення допомагає зрозуміти, як взаємодія економічної системи з
іншими економічними системами сприяє реалізації концепції рефор
мування нашої країни.
Мета вивчення дисципліни “Сучасна економічна політика Украї
ни та міжнародна економічна інтеграція” полягає в засвоєнні теорії
і практики дії різних частин суспільної системи як цілісного меха
нізму, що реалізується в проявах економічної політики та інтеграції
України в світовий економічний простір.
Завдання вивчення дисципліни полягає в підготовці фахівців з
теорії і практики управління економічними процесами, поглибленні
розуміння студентами законів і категорій цієї науки, закономірнос
тей функціонування і розвитку економічної системи, сутності дер
жавного управління, засад міжнародної інтеграції, глобальних про
цесів та стратегій, виявлення глобальних проблем і механізмів участі
України в світовій інтеграції і глобалізації.
Актуальність вивчення дисципліни пов’язана із становленням
ефективної економічної політики і створенням раціонального еко
номічного механізму на всіх рівнях управління національною еко
номікою. Майбутні політики, економісти, менеджери повинні усві
домлювати, що державна економічна політика є необхідною умовою
успішного бізнесу кожного підприємця, кожного громадянина, вона
сприяє підвищенню якості і зниженню витрат продукції, забезпечен
ню її конкурентоспроможності тощо.
Основним завданням організації самостійної роботи студентів є
оволодіння теоретичними основами та практичними методами еко
номічної політики та міжнародної економічної інтеграції, поглиб
лення розуміння принципів державної економічної політики та між
народної інтеграції, основних напрямів вдосконалення економічної
політики держави, особливостей організації і дії економічної полі
тики в регіонах, стратегії і механізму участі України в інтеграційних і
глобальних процесах.


Проведення семінарських занять передбачає оволодіння наступ
ними теоретичними основами і практичними методами:
• знати наукові підходи щодо формування основ економічної
політики;
• вміти розкрити закономірності дії економічної системи;
• науково обґрунтувати економічну політику та її вплив на всі
суспільні процеси та економічний розвиток;
• вміти визначати носіїв інтересів та інструменти сучасної еко
номічної політики;
• знати основні завдання та напрями економічної політики
України на сучасному етапі;
• визначити проблеми реалізації економічної політики, шляхи її
оптимізації та підвищення ефективності;
• знати методологічні засади міжнародної інтеграції та розвитку
глобальних процесів;
• розкрити позаекономічні та економічні чинники інтеграції
України в світові організації;
• вміти визначати проблеми світової інтеграції, стратегію і меха
нізми участі України в інтеграційних і глобальних процесах.
Навчальна дисципліна “Сучасна економічна політика України та
міжнародна економічна інтеграція” є базовою для підготовки спе
ціалістів широкого профілю з економічних дисциплін і вивчається в
циклі спеціальних дисциплін: “Макроекономіка”, “Банківська спра
ва”, “Фінансовий менеджмент”, “Політологія”, “Державне регулю
вання економіки”, та ін.
Критерії оцінювання відповіді студента на семінарських заняттях
враховують, насамперед, її повноту і правильність, а також здатність
студента узагальнювати отримані знання, застосовувати правила,
методи, принципи і закони у конкретних ситуаціях, аналізувати і
оцінювати  ефективність державних заходів щодо регулювання еко
номіки.
Оскільки семінарське заняття є основним видом практичних за
нять і ефективним засобом розвитку культури наукового мислення,
їх метою є закріплення теоретичних знань, отриманих на лекції, за
стосовування їх у сучасних економічних ситуація, намагання перед
бачити розвиток наперед. Для більш глибокого засвоєння курсу сту
дент повинен навчитися складати конспект семінарського заняття,
використовувати основну і додаткову літературу, періодичні видан
ня, нормативно-правові акти держави.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Семінар 1. Проблеми розбудови сучасної
економічної системи незалежної України.
Перехід від адміністративно-командної системи
до ринкової
1. Трансформація економічної системи від командно-адміністра
тивної до ринкової економіки.
2. Розрив єдиного економічного простору. Вихід із рубльової зони.
3. Інституціональна розбудова.
	4. Грошові та бюджетні проблеми, проблеми валютного курсу, про
блеми приватизації.
5. Характерні ознаки, основні проблеми умовних періодів транс
формації.
Теми фіксованих виступів
1. Особливості розвитку адміністративно-командної системи, при
чини її виникнення.
2. Становлення ринкової економіки в Україні.
Література [1; 6; 12; 13; 24]
Семінар 2. Інструменти економічної політики:
загальне визначення, інститути, структура
влади в Україні
1. Гілки влади, їх взаємодія у процесі реалізації економічної полі
тики в Україні: Верховна Рада, Президент України, Кабінет
міністрів України, Державна податкова інспекція, Головне уп
равління державного казначейства України, Рахункова палата
України, Національний банк України, Міністерство фінансів,
Міністерство економіки України.
2. Щорічне послання Президента України до Верховної Ради.
3. Бюджетно-фінансова та кредитно-грошова політика: основні по
няття та визначення.
Теми фіксованих виступів
1. Особливості діяльності Кабінету Міністрів України.
2. Державна економічна політика (ДЕП) у системі економічних
наук.
Література [1; 2; 6; 7]



Семінар 3. Інструменти грошово-кредитної
політики НБУ: чисельні значення
та проблеми використання. Інструменти
бюджетно-фінансової політики
1. Роль облікової ставки.
2. Норматив обов’язкових резервів.
3. Операції на відкритих ринках.
	4. Операції на валютних ринках.
5. Електронні депозитні сертифікати.
6. Видатки Державного бюджету.  Функціональна класифікація.
7. Дефіцит Державного бюджету. Державний борг та проблеми
його обслуговування. Фінансова піраміда ОВДП.
Теми фіксованих виступів
1. Державний бюджет — основний засіб регулювання економіки.
2. Державні програми, їх види і призначення.
Література [3; 4; 6; 7; 17; 20; 26; 27; 35; 38]
Семінар 4. Регулювання валютного ринку
1. Валютний курс. Види валютного курсу.
2. Поточні операції та рух капіталів. Платіжний баланс. Валютні
резерви.
3. Операції на валютних ринках.
	4. Україна та МВФ.
Теми фіксованих виступів
1. Динаміка валютного курсу України.
2. Чинники, що визначають валютний курс.
Література [6; 7; 20]
Семінар 5. Основні макроекономічні пропорції
та обмеження політики у бюджетно-фінансовій
та грошово-кредитній сфері
1. Можливі пропорції дефіциту Державного бюджету та ВВП.
2. Відносні значення державного боргу.
3. Граничні пропорції величин податків.
	4. Граничні значення величини безробіття та інфляції.
5. Граничні значення: коефіцієнту монетизації та грошового муль
типлікатора.



6. Співвідношення грошового агрегату М0 та грошової бази, агре
гатів М2 та М3.
7. Граничні значення інфляції та облікової ставки.
Теми фіксованих виступів
1. Податковий механізм в Україні.
2. Державний борг України та проблеми його обслуговування
Література [6; 7; 12; 16;19]
Семінар 6. Нормативно-правове поле
бюджетно-фінансової монетарної політики
1. Правові механізми реалізації економічної політики. Принцип
верховенства права: Конституція України; закони України “Про
бюджетну систему України”, “Про Державний бюджет”, Укази
Президента України; постанови Кабінету Міністрів України.
2. Бюджетний процес в Україні та його нормативно-правове поле:
терміни та механізми контролю.
3. Закон України “Про Національний банк України”.
	4. Основні засади кредитно-грошової політики: склад і мета.
Теми фіксованих виступів:
1. Конституція України.
2. Бюджетний процес, його особливості.
Література [1–3; 17; 26; 27; 30; 32]
Семінар 7. Проблеми Державного бюджету України
1. Державний бюджет України: проблеми наповнення.
2. Податкова політика. Податкові пільги.
3. Проблеми фінансування дефіциту державного бюджету: держав
ний борг України та його обслуговування.
	4. Види державної економічної політики, що реалізуються через
Державний бюджет.
Теми фіксованих виступів
1. Бюджетний кодекс України: бюджетна система, структура та її
принципи.
2. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Література [3; 5; 6; 11; 13; 16; 17; 35]



Семінар 8. Міжнародна економічна інтеграція
та економічна політика суверенних держав
1. Міжнародна економічна інтеграція як вищий рівень розвитку
міжнародних економічних відносин.
2. Методи пізнання міжнародних економічних явищ і процесів у
системі економічної політики держави.
3. Взаємодія міжнародної інтеграції та економічної політики: тео
рія, практика і протиріччя.
	4. Європейська та північноамериканська інтеграції, їх особливості.
Азійська, латиноамериканська та африканська регіональні і суб
регіональні інтеграції.
5. Роль ООН та інших багатонаціональних інститутів у розвитку
загальносвітової економічної інтеграції.
Теми фіксованих виступів
1. Політика України щодо інтеграції в Європейський Союз.
2. Міжнародна економічна інтеграція як прояв глобальних про
цесів у світі.
Література [11; 14;  29;  32; 38]
Семінар 9. Міжнародні інтеграційні процеси
1. Міжнародні засади інтеграційної стратегії України.
2. Економічні та позаекономічні чинники стратегії інтеграції еко
номіки України.
3. Стратегія інтеграції економіки України в СОТ та її реалізація.
	4. Політика інтеграції економіки України в структури ЄС.
5. Форми і методи регулювання торгівлі в перехідній економіці в
контексті інтеграції.
6. Участь України в інтеграційних процесах на пострадянському
просторі.
Теми фіксованих виступів
1. Транскордонне співробітництво України в її економічній і со
ціальній стратегії.
2. Міграція населення України: причини і наслідки.
Література [5; 11; 13; 16; 31; 32; 35; 40]



Семінар 10. Інтеграція національної економіки
в глобальний економічний простір
1. Еволюція сучасного економічного глобалізму: тенденції розвитку.
2. Новий інформаційно-технологічний уклад як основа глобальної
економіки.
3. Становлення світових електронних ринків та створення перед
умов електронної торгівлі в Україні.
	4. Глобальні тенденції руху прямих іноземних інвестицій та їх
вплив на сучасну світову економіку і розвиток України.
5. Міжнародні злиття і поглинання — важливий напрям інвесту
вання економіки держав в умовах глобалізації.
Теми фіксованих виступів
1. Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку України в умовах
глобалізації.
2. Транснаціоналізація господарської діяльності в Україні.
Література [5; 6; 9; 13; 33]

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДИСКУСІЙ
1. В чому сутність державного регулювання економіки.Чи потріб
но його посилювати?
2. Яка роль державного сектору в економіці?
3. Яка мета і об’єкти ДЕП в Україні? Що змінилось за роки неза
лежності?
	4. Чи може бути справедливим оподаткування?
5. Які ви бачите шляхи економічної динаміки в Україні і шляхи ви
ходу із політичної кризи?
6. Що означає політика сталого розвитку економіки і чи можлива
вона в Україні?
7. Чи впливають засоби масової інформації на ДЕП?
8. Чому затягується процес інтеграції України в Європейський
Союз?
9. Якою повинна бути політика економічної безпеки України?
10. Особливості політики інноваційного розвитку, її вплив на еко
номіку країни.
11. Що змінилося в Україні з моменту отримання статусу країни з
ринковою економікою?


12. Як впроваджується антимонопольна політика держави? Чи вона
потрібна в Україні?
13. Як вплине вступ до СОТ на зростання потреб?
14. Яку модель втручання держави в економіку ви вважаєте най
кращою для України?
15. Чи існують принципи справедливого і ефективного оподатку
вання?
16. Як ви розумієте інноваційний розвиток економіки України?
17. Чи потрібне державне регулювання зовнішньоекономічній діяль
ності?
18. Як ви розумієте структурну перебудову економіки? Чим вона
викликана?
19. Динаміка торговельного балансу України. Чому існує від’ємне
сальдо?
20. Як держава регулює валютний ринок України? Що означає пла
ваючий курс?
21. Які недоліки в бюджетному процесі України та його нормативноправовому полі? Які механізми контролю?
22. Протекціонізм та вільна торгівля — чому віддається перевага в
наш час?
23. В чому полягає специфіка сучасних світових інтеграційних про
цесів і як вони впливають на національні інтереси суверенних
держав?
24. Які проблеми має паливно-енергетичний комплекс України?
25. Якою повинна бути соціальна політика України?

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Міжнародна економічна інтеграція як прояв глобальних про
цесів у світі.
2. Методи пізнання міжнародних економічних явищ і процесів.
3. Взаємодія міжнародної інтеграції та економічної політики дер
жави.
	4. Європейська та північноамериканські інтеграції: їх особливості.
5. Азійська, латиноамериканська та африканська регіональні і суб
регіональні інтеграції.
6. Особливості стратегії інтеграції економіки України.
7. СОТ, особливості входження до неї.
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8. Інтеграція економіки України в СОТ.
9. Форми і методи регулювання зовнішньої торгівлі в економіку
України.
10. Транскордонне співробітництво України, його особливості та
роль.
11. Еволюція сучасного економічного глобалізму: тенденції роз
витку.
12. Становлення світових електронних ринків та створення перед
умов електронної торгівлі в Україні.
13. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на розвиток сучасної сві
тової економіки і економіки України.
14. Стратегія розвитку України в умовах глобалізації.
15. Сучасні світові інтеграційні процеси, їх вплив на національні
інтереси суверенних держав.
16. ТНК — їх роль у транснаціоналізації світової економіки.
17. Роль міжнародної економічної інтеграції в подоланні глобальних
проблем.
18. Проблеми створення єдиного економічного простору Білорусі,
Казахстану, Росії та України.
19. Глобалізація і проблеми національної конкурентоспроможності
України.
20. Стратегія економічного і соціального розвитку України до
2015 року.
21. Перспективи удосконалення економічної політики України.
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