Інституційні основи регулювання світової економіки
Мета: сформувати систему знань з еволюції та функціонування
інституційної структури багатостороннього регулювання світогосподарських
процесів і зв’язків, засвоїти принципи роботи міжнародних економічних
організацій та інтеграційних об’єднань, розвинути аналітичні та
оптимізаційні компетенції студентів.
Завдання:
• сприяти розумінню сутності й значення інституційної структури
регулювання світової економіки в сучасних умовах її регіоналізації та
глобалізації, а також місця і ролі курсу в системі знань міжнародноекономічного напряму;
• розглянути об’єктивні передумови еволюції системи міжнародного
регулювання світогосподарських процесів;
• розглянути методологічні основи і принципи системи міжнародного
регулювання економіки; сприяти засвоєнню принципів систематизації
міжнародних інститутів регулювання світової економіки; вивчити
напрями діяльності, критерії оцінювання та основні досягнення
міжнародних інституцій;
• сприяти засвоєнню форм, видів та механізмів регулюючої діяльності на
наднаціональному рівні;
• сприяти засвоєнню механізму та принципів взаємодії національних та
міжнародних інституційних систем регулювання соціальноекономічного розвитку; сформувати систему знань з еволюції та
функціонування інституційної структури багатостороннього
регулювання світогосподарських процесів і зв’язків, засвоїти принципи
роботи міжнародних економічних організацій та інтеграційних
об’єднань, розвинути аналітичні та оптимізаційні компетенції
студентів.
• сприяти формуванню оптимізаційних навичок економістаміжнародника на основі отриманих знань;
• ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс “інституційні
основи регулювання світової економіки”, з його основними завданнями
і змістом, а також з літературою з теорії та практики регулювання
регіонального розвитку.
Завершивши вивчення дисципліни, студент повинен знати:
• предмет, завдання і зміст дисципліни;
• теоретико-методологічні основи та принципи регулювання світової
економіки;
• сутність, шляхи і можливості розв’язання глобальних проблем
людства;
• роль, місце, призначення і вплив інституційної системи регулювання
світової економіки на світовий та національний розвиток;

• принципи систематизації та структуру міжнародних інституцій з
регулювання світових процесів;
• цілі, засоби, принципи організаційної структури та напрями діяльності
міжнародних організацій;
• форми, види та механізми регулювання на наднаціональному рівні;
• звітність, критерії оцінювання та основні досягнення міжнародних
інституцій;
• принципи та механізми взаємодії національних та міжнародних
інституційних систем регулювання соціально-економічного розвитку;
вміти:
• формулювати сутність та шляхи роз’язання глобальних проблем
людства;
• оцінювати національний внесок у глобальні проблеми та розширення
можливостей їх розв’язання;
• висловлювати власні думки з питань інституційного регулювання
світових процесів;
• оцінювати оптимізаційні можливості регулювання національних
процесів через участь у спільній міжнародній регулятивній діяльності;
• брати участь у системі стажування, підвищення кваліфікації та
отримання досвіду міжнародної діяльності.
Управління розвитком міжнародних регіональних систем
Мета: вивчення ролі регіональних аспектів і факторів у соціальноекономічному розвитку, оволодіння теоретичними основами розвитку
регіональних систем, методами аналізу регіональної соціально-економічної
динаміки та регіональних проблем, інструментами регіональної економічної
політики, ознайомлення зі світовим досвідом державного регулювання
регіонального розвитку.
Завдання:
• сприяти розумінню сутності й значення розвитку регіональних
економічних систем в сучасних умовах глобалізації світової економіки,
а також місця і ролі курсу в системі знань міжнародно-економічного
напряму;
• розглянути теорію та принципи управління розвитком регіональних
систем на основі економічного районування;
• сформувати навички аналізу потенціалу регіонального розвитку,
виявлення основних тенденцій та оптимізації регіональної політики;
• сприяти засвоєнню механізмів державного та міждержавного
(наднаціонального) регулювання регіональних систем;
• сприяти засвоєнню методології системного та структурного аналізу
через вивчення національних та міжнародних регіональних систем;
• ознайомити студентів, які самостійно вивчають курс “регіональна
економіка”, з його основними завданнями і змістом, а також з
літературою з теорії та практики регулювання регіонального розвитку.
Завершивши вивчення дисципліни, студент повинен знати:

• предмет, завдання і зміст дисципліни;
• теоретико-методологічні основи та принципи регулювання світової
економіки;
• сутність, шляхи і можливості розв’язання глобальних проблем
людства;
• роль, місце, призначення і вплив інституційної системи регулювання
світової економіки на світовий та національний розвиток;
• принципи систематизації та структуру міжнародних інституцій з
регулювання світових процесів;
• цілі, засоби, принципи організаційної структури та напрями діяльності
міжнародних організацій;
• форми, види та механізми регулювання на наднаціональному рівні;
• звітність, критерії оцінювання та основні досягнення міжнародних
інституцій;
• принципи та механізми взаємодії національних та міжнародних
інституційних систем регулювання соціально-економічного розвитку;
вміти:
• формулювати сутність та шляхи роз’язання глобальних проблем
людства;
• оцінювати національний внесок у глобальні проблеми та розширення
можливостей їх розв’язання;
• висловлювати власні думки з питань інституційного регулювання
світових процесів;
• оцінювати оптимізаційні можливості регулювання національних
процесів через участь у спільній міжнародній регулятивній діяльності;
• брати участь у системі стажування, підвищення кваліфікації та
отримання досвіду міжнародної діяльності.

