ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини
I. Формула спеціальності:
Наукова спеціальність, змістом якої є теоретико-методологічні та науковопрактичні дослідження сучасного стану світового господарства, тенденції та
перспективи його розвитку, форм та особливостей міжнародних економічних
відносин і їх регулювання, механізмів функціонування світового ринку товарів,
послуг, капіталів, праці, інновацій.
II. Напрями досліджень:
1. Світове господарство, тенденції та закономірності його розвитку.
2. Національні економіки в сучасній світогосподарські системі та моделі їх
розвитку.
3. Ресурси світогосподарського розвитку та спеціалізація країн світу.
4. Еволюція системи міжнародних економічних відносин.
5. Теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація.
6. Форми та методи міжнародного торговельно-економічного обміну.
7. Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія.
8. Стан, тенденції та перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг.
9. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу.
10. Прямі зарубіжні інвестиції та міжнародне виробництво.
11. Міжнародне портфельне інвестування та світовий фондовий ринок.
12. Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання.
13. Світовий фінансовий ринок, тенденції та закономірності розвитку його
структури.
14. Людські ресурси та їх міжнародний рух.
15. Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання.
16. Формування та тенденції розвитку світового ринку праці.
17. Теорії валютних курсів і валютна політика.
18. Національні та міжнародні (регіональні) валютні системи.
19. Еволюція світової валютної системи. Світовий валютний ринок і валютні
операції.
20. Міжнародні розрахунки та їх сучасні технології.
21. Теорія та практика міжнародного бізнесу, його сучасні форми.
22. Стратегії та технології міжнародного менеджменту. Методологія
міжнародного маркетингу, його сучасний інструментарій.
23. Глобальні проблеми та виклики економічного розвитку.
24. Становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування.
25. Формування глобальної економічної системи.
26. Міжнародні організації та глобальна інституалізація.
27. Інформатизація світогосподарського розвитку та феномен "нової
економіки".
28. Інтелектуалізація світогосподарського розвитку та міжнародний науковотехнологічний обмін.
29. Соціальні виміри глобального економічного розвитку.
30. Прояви та сутність економічного альтер- та антиглобалізму.
31. Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети.
32. Стратегії міжнародної економічної діяльності України, розвиток і
диверсифікація її форм.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
економічні науки.

