
Назва дисципліни          Механізми регулювання міжнародних відносин 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 

відповідно до програми підготовки за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних 

відносин, міжнародної інформації та безпеки Алексєєва Тетяна 

Іванівна (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 

2 поверх, каб. 264, тел. (057)  705-10-59, електронна адреса 

кафедри: mpdepartment@ukr.net  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»: Теорія 

міжнародних відносин, Міжнародні економічні відносини,  

Міжнародні відносини та світова політика, Міжнародні 

організації 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

формування в майбутніх фахівців теоретичних знань щодо 

механізмів регулювання різноманітних форм міжнародних 

відносин та практичних навичок аналізу впливу тих чи інших 

методів управління на міжнародні відносини в світі та в Україні 

 

Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть : 

- норми діючого міжнародного права в сфері регулювання 

міжнародних відносин; 

- основні механізми регулювання і управління розвитком 

міжнародних відносин на національному та 

інтернаціональному рівнях;   

- методи регулювання міжнародної торгівлі й міжнародного 

руху капіталів; 

- порядок укладання міжнародних договорів згідно з 

законодавством України; 

- основні тенденції розвитку міжнародних відносин в умовах 

глобалізації; 

-  методологічні, концептуальні підходи до сучасного 

розуміння механізмів регулювання міжнародних відносин. 

 вмітимуть::  

- творчо аналізувати стан системи міжнародних відносин, 

визначати проблеми й тенденції їх розвитку;  

-  збирати, систематизувати міжнародну інформацію, 

здійснювати порівняльний аналіз та застосовувати здобуті 

знання на практиці; 
- аналізувати сучасні та минулі механізми, засоби, інструменти 

та суб’єкти регулювання МЕВ; 

- характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи 

участі України в міжнародних відносинах;  
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- аналізувати документи міжнародних організацій в сфері 

регулювання торговельно-економічних, інвестиційних, 

фінансових відносин; 

- самостійно вивчати та аналізувати вітчизняну та зарубіжну 

література з питань регулювання міжнародних відносин. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи  

Заплановано 8 тем, які вивчаються протягом 32 годин 

аудиторних занять (16 год. – лекції, 16 год. – семінарські 

заняття) та 88 годин самостійної підготовки.  

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах аудиторної 

та самостійної роботи студенти повинні засвоїти матеріал за 

наступними темами:  

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни 

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 2. Правове регулювання міжнародних відносин 

 (Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 3. Міжнародні організації в системі регулювання 

міжнародних відносин 

 (Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 4. Міжнародне регулювання соціальних відносин 

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 5. Міжнародне регулювання міжнародної торгівлі 

(Лекцій - 2, сем. - 2). 

Тема 6. Регулювання  міжнародних  валютних і фінансових 

відносин 

(Лекцій – 2, сем. - 2). 

Тема 7. Міжнародні конфлікти та механізми їх врегулювання  

(Лекцій -2, сем. - 2). 

Тема 8. Механізми регулювання міжнародних відносин в 

Україні 

(Лекцій - 2, сем. -2). 

 

Методи контролю результатів навчання: екзамен 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин /4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

  

 

 

 


