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Мета і задачі дисципліни
Метою навчальної дисципліни є формування системи спеціальних знань з
проблем розвитку та сучасного стану міжнародних відносин (МВ) для
фундаментальної та спеціальної економічної освіти та для практичної
діяльності у сфері національного і світового господарства; вивчення
основних закономірностей розвитку сучасних міжнародних економічних
відносин, шляхів та особливостей їх реалізації як загалом, так і на
прикладі країн, інтеграційних об’єднань, регіонів світової економіки;
визначення місця і ролі України в системі міжнародних відносин.
Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів системи
знань про основні форми міжнародних відносин (міжнародну торгівлю,
міжнародний рух капіталів, валютно-фінансові та кредитні відносини,
міжнародну міграцію робочої сили, міжнародні організації тощо),
сучасні форми активізації МВ (вільні економічні зони, транснаціональні
корпорації); визначення місця і ролі України в міжнародних відносинах,
перспективи участі країни в світогосподарських зв’язках. Набуті знання
при вивченні курсу розширять базу теоретичних економічних знань у
студентів як основи для формування навичок і вмінь дослідження
практичних проблем сучасних міжнародних відносин, створять логічну
основу для підготовки висококваліфікованих фахівців з вищою
економічною освітою, дозволять майбутнім спеціалістам застосовувати
їх у науковій та практичній діяльності при вирішенні фахових завдань
В
Тематика дисципліни
1. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія
країн світу і роль окремих її угруповань у Світовому господарстві і
Міжнародні економічні відносини.
2. Типологія країн світу та рівень їх економічного розвитку.
3. Міжнародні економічні відносини у системі світового господарства і
проблеми їх розвитку.
4. Міжнародна економічна інтеграція.
5. Світові інтеграційні процеси.
6. Міжнародна торгівля як головна форма міжнародних економічних
відносин та її регулювання.
7. Види товарних ринків за товарними позиціями.
8. Міжнародна міграція робочої сили.
9. Загальні закономірності створення світового ринку робочої сили.
10. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного
капіталу.
11. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин.
12. Міжнародні
економічні
організації
у
багатосторонньому
економічному співробітництву і регулюванні міжнародних
економічних відносин.
13. Міждержавні галузеві організації.
14. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.
15. Національні економічні інтереси України в сфері міжнародних
економічних організацій.

С
Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, курсова робота, екзамен
D
Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
Загальні
застосовувати їх у практичній діяльності.
СК1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні
Фахові
тенденції розвитку міжнародних відносин.
СК2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах,
зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному,
суспільному, культурному та інформаційному.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру
й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
Е
Основні результати навчання
РН1. Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо природи,
еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та
світової політики, а також про природу та джерела зовнішньої політики
держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.
РН4. Розуміння принципів використання теоретичних знань з
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та
конфліктів, регіоналістики при вирішенні практичних завдань.
РН6. Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на
практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних
ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, пояснювати
базові концепції міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
РН10. Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до вирішення
проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

