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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА 

ФОРМА МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА» 
 

Спеціальність: 292 Міжнародні 

економічні відносини 

 

 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності 

економічних знань теоретичного та прикладного характеру, які 

формують цілісну систему поглядів на сутність процесів розвитку 

міжнародних економічних відносин із застосуванням аспектів 

міжнародного права. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів сучасного 

економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі 

міжнародних економічних відносин, засвоєння основних 

теоретичних положень та опанування необхідними практичними 

навичками, що мають забезпечувати ефективність діяльності в цій 

галузі. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
 обґрунтувати причини зростання кількості міжнародних 

організацій в умовах глобалізації і дати оцінку перспектив розвитку 

цього процесу;  

 пояснити причини зростаючого впливу міжнародних організацій 

на розвиток світової економіки з врахуванням того, що більшість їх 

рішень не має обов’язкової юридичної сили; 

 оцінити можливості окремих країн здійснювати вплив на 

розвиток  багатостороннього міждержавного співробітництва через 

механізми міжнародних організацій; 

 визначати загальну ефективність міжнародних організацій у 

регулюванні міжнародних економічних відносин;  

 давати оцінку напрямків трансформації міжнародного 

інституційного середовища в умовах глобальної системної кризи. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 самостійно визначати сучасні тенденції розвитку міжнародних 

економічних відносин; 

 самостійно аналізувати категоріально-понятійний апарат 

міжнародних організацій; 

 самостійно проводити дослідження щодо еволюції розвитку 

міжнародних організацій;  

 самостійно досліджувати підходи науки і науковців до розвитку 

людського суспільства; 

 Проводити дослідження ринкового середовища та знаходити 

можливості застосування конкурентних переваг ; 

 Вишукувати можливості для повного і якісного виконання 

зобов’язань перед партнерами; 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:Інституційна сутність і характерні риси 

міжнародних організацій; Система Організації Об’єднаних Націй та 



міжнародне економічне співробітництво; Багатосторонні 

міждержавні організації з питань торгової та економічної політики та 

з регулювання світових товарних ринків; Міжнародні фінансові 

інституції;Міжнародні неурядові організації; Регіональні військово-

політичні організації; Економічні регіональні організації в Європі; 

Регіональні економічні організації в Північній та Південній Америці, 

Азії та Африці; Співробітництво України з міжнародними 

організаціями як запорука вирішення правових та економічних 

проблем. 

Види занять:лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: бізнес-кейси,навчальні дискусії, ділові ігри, 

мозкова атака, підготовка есе 

Форми навчання:очна, дистанційна 

Пререквізити Навчальна дисципліна “Організаційно-правова форма міжнародного 

співробітництва” базується на знаннях таких дисциплін: 

 “Країнознавство”, “Теорія держави і права”, «МЕВ». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародна економічна 

діяльність України». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Козак Ю. Г., Ковалевський В. В., Логвінова Н. С. Міжнародні 

організації. Кредитно-модульний курс: навчальний посібник. – 3-є 

вид. переробю та доп.  – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 344 

с. 

2. Мокій А.І., Яхно Т.П., Бабець І.Г. Міжнародні організації: 

навчальний посібник/ МОН України, Львівська комерційна академія. 

 – Київ: Центр учбової літератури, 2019. – 280 с. 

3. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г.Міжнародні організації: 

навчальний посібник.  – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 280 

с. 

4. Копійка В. В., Скороход Ю. С., Матвієнко В. М., Сапсай А. 

П.Міжнародні організації: підручник/ МОН України, Київський 

національний університет ім. Тараса Шевченка – 2-е вид., перероб. і 

допов.  – Київ: Київський ун-т, 2015. – 783 с. 

Репозитарій НАУ: 

1. Ричка М.А., Слюсарчук О.М. Валютні війни як маніпулятивний 

інструмент міжнародних відносин [Електронний ресурс] / М.А. 

Ричка, О.М. Слюсарчук // Інфраструктура ринку. - 2019. - № 31. - С. 

45-51. 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42790 

2. Ричка М.А. Інвестування: сучасні світові тенденції / М.А. Ричка // 

Національні економічні стратегії розвитку в глобальному 

середовищі: міжнар. наук.-практ. конф., 21 квітня 2020 р.: тези доп. – 

К., 2020. – С. 40-42. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42815 

3. Ричка М.А. Моделі валютного регулювання // Перспективні 

напрями наукових досліджень – 2015: наук.-практ. конф., 17-22 

жовтня 2015 р.: тези доп. – Братислава: Словаччина, 2015. – С. 195-

196. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29902 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233004&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233004&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233004&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233004&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=430858&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=430858&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=430858&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233001&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233001&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233001&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381633&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381633&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381633&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=381633&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42790
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/29902


Викладач(і) 

 

ПІБ: Ричка Марина Анатоліївна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економівчних 

наук 

Вчене звання:доцент 

Профайлвикладача:http://fmv.nau.edu.ua/stru

cture/department_ua/k_mevb/prof_sklad/ 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php

?id=10909 

 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: maryna.rychka@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 7.405 
 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39399 
 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mevb/prof_sklad/
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10909
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10909
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39399

