
ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів 

 

кафедри міжнародної економіки 

 

факультету менеджменту та маркетингу 

від 30 січня 2019 року 

 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі  

05 Соціальні та поведінкові науки 

 

по спеціальності 051 Економіка 

і включає наступні напрями: 

 

Міжнародна та національна економіка 

1. Наслідки глобалізації світової економіки для України. 

2. Міжнародні ринки товарів і послуг. 

3. Зовнішньоекономічна політика країн світу. 

4. Діяльність міжнародних інтеграційних об’єднань. 

5. Проблеми інтернаціоналізації української економіки. 

6. Економічне обґрунтування міжнародних бізнес-проектів. 

7. Соціальна відповідальність міжнародного бізнесу. 

8. Світові інтеграційні процеси. 

9. Результати та перспективи програм міжнародного партнерства для України. 

10. Комерційна дипломатія у міжнародній торгівлі. 

11. Механізми міжнародної електронної комерції. 

12. Світовий ринок інтелектуальної робочої сили. 

13. Економічні проблеми плинності кадрів і міграції. 

14. Формування національного ринку висококваліфікованих кадрів. 

15. Функціонування транснаціональних корпорацій. 

 

Міжнародні економічні відносини 

1. Організація міжнародних лізингових операцій. 

2. Роль міжнародних аукціонів у діяльності підприємств. 

3. Регулювання митно-тарифної системи в Україні. 

4. Нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності України. 

5. Механізм створення вільних економічних зон. 

6. Брендінг у формуванні кон’юнктури міжнародного ринку. 

7. Оцінювання ризиків міжнародних торговельних угод. 

8. Розробка та впровадження міжнародних логістичних систем. 

9. Організаційний механізм міжнародного підприємництва. 

10. Реалізація економічної стратегії розвитку ЄС. 

11. Економічний механізм міжнародного партнерства. 

 

Міжнародна інвестиційна діяльність 

1. Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств. 

2. Інвестиційні ризики в міжнародній діяльності. 



3. Інноваційно-інвестиційне співробітництво України та ЄС. 

4. Механізми співробітництва України з міжнародними фінансовими 

організаціями. 

5. Функціонування світового фондового ринку. 

6. Механізми залучення іноземних інвестицій в економіку країн світу. 

7. Інноваційно-інвестиційне забезпечення наукомістких виробництв. 

8. Формування інвестиційного клімату / привабливості країн світу. 

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства та галузі 

1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

2. Оцінювання ризиків зовнішньоекономічної діяльності. 

3. Експортний потенціал регіонів (областей) України. 

4. Експортний потенціал України (за галузями економіки). 

5. Економічне обґрунтування розвитку експортоорієнтованих виробництв. 

6. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

7. Стратегія розвитку імпортозамінного виробництва в Україні. 

8. Торгово-промислові палати у системі зовнішньоекономічних зв’язків 

промислових підприємств. 

9. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

10. Економічне планування зовнішньоторговельних операцій. 

11. Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків підприємства 

 

Міжнародне науково-технічне співробітництво 

1. Міжнародний трансфер технологій. 

2. Комерціалізація інтелектуальної власності на міжнародному ринку. 

3. Формування ринку наукомістких товарів в Україні. 

4. Міжнародний ринок інтелектуального капіталу. 

5. Міжнародна виробничо-технологічна кооперація. 

6. Створення та розвиток індустріальних парків. 

7. Членство України в Енергетичному співтоваристві. 

8. Міжнародне науково-технічне партнерство України. 

 

Міжнародні стратегії економічного розвитку 

1. Формування та використання інноваційного потенціалу України на 

міжнародному ринку. 

2. Транскордонне економічне співробітництво України. 

3. Стратегії діяльності міжнародних фінансових і промислових груп в Україні. 

4. Окремі складові економічних відносин України з країнами-стратегічними 

партнерами 

5. Міжнародні конкурентні стратегії за видами економічної діяльності 


