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Попередні умови для вивчення
дисципліни

Базовим для курсу «Сучасна економічна дипломатія в умовах
міжнародної інтеграції» є засвоєння таких дисциплін: «Міжнародні
економічні відносини», «Історія міжнародних відносин», «Міжнародне
право», «Теорія міжнародних відносин», «Дипломатична та
консульська служба», «Євроінтеграція»
Мета дисципліни: сформувати у студентів сучасне бачення економічної
дипломатії і економічної безпеки в сучасних інтеграційних процесах,
особливостей наукового дослідження та трактування найважливіших
явищ і процесів у економічній дипломатії, ознайомити студентів зі
сферою економічної взаємодії держав, країн, інтеграційних об’єднань,
транснаціональних корпорацій на міжнародній арені, з розвитком
сучасної економічної дипломатії України, а також базовими поняттями,
умовами та правилами економічної дипломатії та інтеграційної дипломатії.

Опис

Очікувані результати навчання: студенти повинні
знати: особливості взаємодії сучасних найбільших інтеграційних
об’єднань світової економіки; особливості функціонування служби
зовнішніх зносин інтеграційних об’єднань; особливості організації та
функціонування системи органів зовнішніх зносин України в галузі
економічної дипломатії; розуміти сутність, місце, роль і практичну
значимість економічної дипломатії в інтеграційних процесах; основні
напрями, завдання, принципи і методи державної політики щодо
дипломатичної підтримки в галузі зовнішньоекономічних зв'язків.
вміти: володіти спеціальною дипломатичною термінологією і
застосовувати набуті знання для оцінки формування та реалізації
інструментарію економічної та інтеграційної дипломатії; на основі
отриманих знань робити певні аналітичні та прогнозні оцінки,
необхідні в професійній діяльності; аналізувати сучасні тенденції
економічного та дипломатичного розвитку інтеграційних процесів.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи
ТЕМА 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях
та етапах розвитку.
ТЕМА 2. Економічна дипломатія, історія її формування та роль у
міжнародних економічних відносинах. Економічна дипломатія та
економічна безпека.
ТЕМА 3. Політичні цілі та інструменти економічної дипломатії
інтеграційних об’єднань: підтримка національних інтересів на
міжнародних ринках.
ТЕМА 4. Торгово-економічна дипломатія: види та особливості
реалізації.
ТЕМА 5. Особливості економічної дипломатії з питань реалізації
інтеграційної та регіональної політики ЄС та інших інтеграційних
об’єднань.
ТЕМА 6. Фінансова та торговельно-інвестиційна дипломатія на
службі Європейського союзу.
ТЕМА 7. Енергетична дипломатія провідних світових країн-лідерів
та Європейського союзу.
ТЕМА 8. Особливості співробітництва України з ЄС та країнами
Європи: економіко-дипломатичний аспект.

Методи контролю результатів навчання
- усні відповіді на семінарських заняттях;
- письмового експрес-контролю;
- колоквіум;
- тестові завдання;
- розрахункові задачі;
- виконання творчих завдань;
- розв’язування ситуаційних задач;
- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати,
аналітичні обзори).
Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих
розділів тем.
Мова викладання – українська, російська

