ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Вивчає 1 етап – формування базової іноземномовної компетентності в сфері економіки і
бізнесу. Теми загальноекономічного характеру: Бізнес та комерційні організації. Організація
та персонал. Продукт, ринок та ринкові відносини. Фінанси. Облік і аудит. Банки і банківська
діяльність. Міжнародний бізнес. Засоби ділового спілкування. 2 етап – розвиток іноземномовної компетентності та практичних навичок володіннямовою фаху. Будується на іншомовному фаховому матеріалі, але на більш широкій лексичній основі та з урахуванням вузькопрофесійного спрямування. Теми: Основні поняття з економіки. Мікроекономіка та макроекономіка. Типи економічних систем (планова, ринкова, змішана). Попит та пропозиція. Основні джерела доходу. Параметри оцінювання економічної діяльності. Фактори виробництва. Структура ринку та конкуренції. Монополії. Бізнес – цикл та економічна стабільність.
Безробіття. Інфляція. Економічне зростання та його коливання. Гроші та валюта. Міжнародна торгівля.
Основна увага формування необхідного рівня знань та набуття практичних навичок спілкування іноземною мовою за професійним спрямуванням, читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури з фаху, написання анотації/реферату. Програма курсу розрахована на досягнення РВМ В2.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• зможуть реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що
пов’язані з загальними питаннями організації та розвитку бізнесу та юриспруденції;
• зможуть чітко аргументувати свою позицію відносно актуальних тем організації та розвитку бізнесу та поводитись адекватно у типових світських,
академічних і професійних ситуаціях;
• розумітимуть суть і більшість деталей в автентичних радіо- і телепередачах
та зможуть висловлювати думки щодо змісту програм, які стосуються фаху;
• виконуватимуть низку мовленнєвих функцій, гнучко користуючись загальновживаними фразами;
• виступатимуть з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола професійних тем;
• розумітимуть автентичні тексти, пов’язані з професійними темами з підручників, газет, журналів та інтернет джерел;
• розумітимуть зміст статутних документів, контрактів, договорів, письмового тексту професійної тематики, тощо;
• писатимуть деталізовані завдання та звіти, пов’язані з бізнесом та юриспруденцією; писатимуть резюме економічних, юридичних текстів з високим
ступенем граматичної коректності;
• готуватимуть і продукуватимуть ділову та професійну кореспонденцію.
Пререквізити:* вхідний рівень володіння іноземною мовою В1+.

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ
Вивчає Вступ. Предмет дисципліни «Теорія політичних вчень». Поняття і загальна характеристика політичних вчень. Функції політичної теорії. Методологічні засади та основні завдання вивчення дисципліни. Структура політичної теорії. «Політична ідеологія» як синонім
політичної теорії. Основні етапи розвитку світової політичної думки. Розвиток політичних
вчень в Україні (ІХ – ХІХ ст.). Політичні ідеї українських мислителів ХХ ст. Теоретичне підґрунтя сучасних політичних ідеологій.
Основна увага оволодіння загальними та фаховими компетентностями і досягнення студентами програмних результатів навчання.
У результаті опанування дисципліни студенти:

• орієнтуватимуться у багатоманітті теорій і концепцій історії політичних вчень;
• сформують цілісну картину зародження та розвитку політичних ідей;
• систематизують знання про політичну сферу суспільства;
• оволодіють основними поняттями та категоріями політичної науки з метою
практичного застосування у майбутній професійної діяльності;
• сформують достатній для вивчення майбутніх дисциплін порівняльноаналітичний рівень знань студентів ;
• - ознайомляться з науковими підходами до аналізу сучасних тенденцій
політичного життя
Пререквізити:* «Історія» рівня повної загальної середньої освіти.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Вивчає теоретико-правові основи порівняльного правознавства. Методологія порівняльного правознавства. Генезис порівняльного правознавства. Класифікація основних правових систем сучасності. Порівняльне правознавство і міжнародне право. Романо-германська
правова сім’я. Правові системи, що тяжіють до континентального типу. Англо-американська
правова сім’я. Правові системи, що тяжіють до типу загального права. Правові системи релігійного типу: мусульманське (ісламське) право, індуське право, іудейське (єврейське)
право, канонічне право. Правові системи традиційного типу держав Далекого Сходу. Правові системи змішаного типу. Правова система України.
Основна увага формування загального уявлення про компаративістику, усвідомлення важливості її вивчення в контексті теоретичної і практичної значущості. Ознайомлення з основними правовими системами сучасного світу, особливостями їх правових джерел і функціонування найважливіших правових інститутів. Подальше використання набутих знань в ході
вивчення інших соціально-гуманітарних та правових дисциплін.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•сформують загальні уявлення про компаративістику, усвідомлення важливості
її вивчення в контексті теоретичної і практичної значущості;
•ознайомляться з основними правовими системами сучасного світу, особливостями їх правових джерел і функціонування найважливіших правових інститутів;
•навчаться використовувати набуті знання в ході вивчення інших соціально-гуманітарних та правових дисциплін.
Пререквізити:* «Право» повної загальної середньої освіти.

ФІЛОСОФІЯ
Вивчає філософія як універсальний тип знань. Онтологія. Філософське розуміння світу. Філософська антропологія. Філософія людини. Філософія свідомості. Гносеологія. Філософія
пізнання. Діалектика – всезагальна теорія розвитку. Філософія суспільства. Філософія економіки. Філософія моралі. Філософія релігії. Філософія культури. Філософія цивілізації.
Основна увага формування філософської культури мислення та пізнання навколишнього
світу та самого себе, навичок застосування філософської методології.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•
розкриють філософську сутність явищ та процесів природного та
соціального буття;
•
самостійно користуватимуться набутими філософськими знаннями, формулюватимуть, логічно доводитимуть та відстоюватимуть
свою думку;
•
вільно оперуватимуть різноманітними джерелами філософських
знань;
•
застосовуватимуть філософські знання в професійній і громадській діяльності.
•
використовуватимуть основні положення, принципи і методи філософії та логіки при вирішенні складних соціальних та фахових завдань;
•
виявлятимуть логічні та світоглядні аспекти проблемних ситуацій
у галузі професійної діяльності;
•
аналізуватимуть та вирішуватимуть складні філософсько-етичні
колізії, дилеми та ідеологічні конфлікти, що супроводжують професійну
діяльність.
Пререквізити:* «Людина і світ» рівня повної загальної середньої освіти.

ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ
Вивчає політика як суспільне явище. Соціальна природа політики. Основи кратології як науки про владу. Політична система суспільства. Держава — головний інститут політичної
системи. Громадсько-політичні об’єднання в політичній системі суспільства. Політичні
еліти та політичне лідерство. Політична культура та політична свідомість. Політика як міжнародний процес.
Основну увагу виховання культурно розвинутого студентства, оволодіння студентами загальними та фаховими компетентностями і досягнення ними програмних результатів навчання за відповідною освітньо-професійною програмою, отримання мотивації до поглиблення знань і професійних якостей. Надання глибоких знань у царині теоретичних засад
політології та методології її пізнання і формуванні цілісної, логічної, послідовної системи
знань про світ політичного.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• отримають систематизовані та цілісні знання про політичну сферу суспільства;
• оволодіють основними поняттями та категоріями політичної науки з метою
практичного застосування у майбутній професійної діяльності;
• ознайомляться з науковими підходами до аналізу сучасних тенденцій
політичного життя;
• усвідомлять сутність політичних явищ та процесів;
• сформують достатній для вивчення майбутніх дисциплін порівняльноаналітичний рівень знань студентів;
• засвоять необхідні практичні навички;
• оволодіють навичками політичної культури та вмінню застосовувати отримані
знання на практиці.
Пререквізити:* «Історія України» рівня загальної середньої освіти.

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Вивчає предмет і завдання дисципліни. Джерельна база вивчення дисципліни «Теорія міжнародних відносин». Структура теорії міжнародних відносин. Історичні корені досліджень і
засади формування уявлень про систему міжнародних відносин. Вестфальська система
міжнародних відносин: характеристика і основні складові. Теорія міжнародних відносин після Другої світової війни. Теоретичні школи і напрями в теорії міжнародних відносин. Модерністська (біхевіористська) революція. Неореалізм та наолібералізм. Неоструктуралізм в
теорії міжнародних відносин. Сучасні тенденції розвитку науки про міжнародні відносини.
Неокласична та критична геополітика. Постмодерністські підходи в теорії міжнародних відносин. Соціалконструктивізм. Поліморфність сучасних ліберальних досліджень міжнародної реальності. Критичні підходи в науці міжнародних відносин: комунікативна парадигма.
Критичні підходи в науці міжнародних відносин: неоґрамшизм. Міжнародна політична економія в науці міжнародних відносин. Феміністські підходи у міжнародних відносинах. Сутність безпеки. Наукові школи про безпеку і загрози людству. Глобальні загрози людству,
пошуки заходів їхньому протистоянню. Пакс-американа і інтеграція по-європейськи. Місце і
роль України в сучасній системі міжнародних відносин.
Основна увага формування комплексного розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та міжнародної політики, політичних інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики і політики окремих країн та
регіонів, а також володіння категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом
сучасної світової політичної науки.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•сформують комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та міжнародної політики, політичних інститутів і процесів,
політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики і політики окремих країн та регіонів;
•оволодіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом
сучасної світової політичної науки.
Пререквізити:* «Історія політичних вчень», «Філософія», «Теорія держави і
права».

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчає поняття інформатизації. Комп’ютеризація. Концепція інформатизації в України. Основні напрями інформатизації в Україні. Правова інформатизація. Інформаційна технологія
та її розвиток. Поняття та етапи розвитку інформаційних систем. Структура інформаційних
систем. Класифікація інформаційних систем. Проблеми захисту інформації в сучасних інформаційних системах. Безпека інформації та безпека інформаційних технологій.
Комп’ютерний злочин: основні види. Захист інформації. Засоби захисту інформації. Організація захисту комп’ютерних інформаційних систем. Діловодство. Документообіг. Електронний документ. Засоби автоматизації офісної діяльності. Системи автоматизації бізнес процесів. Електронна комерція: класифікація. Держава як учасник електронної комерції. Електронний бізнес. Інформаційно-пошукові системи. Концепція організації інформаційно-пошукових систем.
Основна увага після вивчення дисципліни студент повинен знати і розуміти концепцію інформатизації в Україні, поняття та структуру інформаційних систем, основні поняття
комп’ютерних мереж, технології захисту інформації, системи автоматизації ділових процесів та управління документами.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•знатимуть і розумітимуть концепцію інформатизації в Україні;
•ознайомляться з поняттям та структурою інформаційних систем, основніими
поняттями комп’ютерних мереж, технологіями захисту інформації, системою
автоматизації ділових процесів та управління документами.
Пререквізити:* «Інформатика» рівня загальної середньої освіти.

ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РЕЖИМИ КРАЇН СВІТУ
Вивчає політична система: суть, структура та функції. Типологія політичних систем та режимів. Сутність та причини виникнення тоталітаризму. Авторитарний політичний режим. Трансформація політичних режимів. Демократія як політичний режим. Форми правління у контексті
глобалізації. Політична система США. Політична система Канади. Вестмінстерська демократія Великої Британії. Політична система Франції – країни трьох революцій. Федеративна республіка Німеччини: демократія, корпоративізм, федералізм. Еволюція політичних систем учасників СНД: компаративний аналіз. Протиріччя процесу модернізації у сучасній Росії. Основні
напрямки, особливості та проблеми розвитку політичної системи України. Політичні системи
та політичний розвиток держав Східної й Південно-Східної Азії. Становлення й розвиток політичних систем країн Південної Азії. Політичні системи та тенденції політичного розвитку країн
Близького Сходу. Формування й еволюція політичних систем країн Тропічної й Південної Африки. Політичні системи республік Латинської Америки: теорія й практика.
Основна увага опанування студентами основних моделей політичного розвитку країн – основних гравців на міжнародній арені з обовʼязковим вивченням стану політичної системи
конкретної країни, як стійкої форми людських відносин, за посередництвом якої приймаються і проводяться в життя авторитетно-владні рішення у конкретному суспільстві.
У результаті опанування дисципліни студенти:

•Опанують основні моделі політичного розвитку країн – основних гравців на
міжнародній арені з обовʼязковим вивченням стану політичної системи конкретної країни, як стійкої форми людських відносин, за посередництвом якої
приймаються і проводяться в життя авторитетно-владні рішення у конкретному
суспільстві.
Пререквізити:* «Теорія міжнародних відносин».

ПОЛІТИЧНА РЕЛІОНАЛІСТИКА
Вивчає теорії політичної регіоналістики й територіального розвитку. Сучасний регіоналізм:
світовий досвід. Регіоналізм, регіоналізація і глобалізація. Регіоналізм як «вимоги регіонів»,
регіоналізація як «відповідь центру», регіоналізм як соціокультурна доктрина. Види регіоналізму: політичний, економічний, культурний. Європейський досвід регіоналізації. Підсумки
регіоналізації: досвід федеративної Бельгії, регіоналізованих унітарних держав – Італії, Іспанії і Великобританії, унітарних держав передання повноважень – Франції, Нідерландів,
Португалії.
Основна увага отримання студентам розуміння особливостей суспільно-політичного устрою регіонів, особливостей функціонування політичної влади на місцевому рівні, а також
способи реалізації державної регіональної політики.
Вивчення особливостей макрополітичних процесів на регіональному і місцевому рівнях (політичних режимів, еліт, політичної свідомості й поведінки тощо), специфічні аспекти регіонального і місцевого управління, щільно пов’язані з процесами загальнонаціонального масштабу.

У результаті опанування дисципліни студенти розумітимуть:
• основні моделі політичного розвитку країн – основних гравців на міжнародній
арені з обовʼязковим вивченням стану політичної системи конкретної країни,
як стійкої форми людських відносин, за посередництвом якої приймаються і
проводяться в життя авторитетно-владні рішення у конкретному суспільстві.
Пререквізити:* «Історія України» рівня загальної середньої освіти.

ЗАРУБІЖНА ПОЛІТОЛОГІЯ ХХ-ХХІ століття
Вивчає інтерпретація політики в концепціях ХХ-ХХІ століття. Особливості національних
шкіл політології. Біхевіоризм та постбіхевіоризм у розвитку політичної науки. Структурний
функціоналізм у політології. Технократизм як напрям політичної думки. Тоталітаризм як специфічна проблема політичної думки ХХ-ХХІ ст. Феномен масового суспільства. Моральна
дилема в політиці в кінці ХХ – початку ХХІ ст. Громадянське суспільство як необхідна умова
демократії. Вивчення електоральної поведінки населення. Метаморфози влади в ХХ-ХХІ ст.
Політичні концепції інформаційного та мережевого суспільства. Політико-трансформаційні
процеси в ХХ-ХХІ ст. Економічний підхід до розуміння політики. Актуальні проблеми глобалізованого світу ХХI ст.
Основна увага навчальна дисципліна «Зарубіжна політологія ХХ-ХХІ століття» спрямована
на формування у здобувачів вищої освіти необхідних теоретичних знань з зарубіжної політології ХХ-ХХІ століття, цілісного уявлення про сучасний науковий дискурс політики, інституціоналізацію політичної науки в ХХ ст., новітні методологічні підходи до вивчення політичних процесів.
У результаті опанування дисципліни студенти:

• сформують необхідні теоретичні знання з зарубіжної політології ХХ-ХХІ століття, цілісне уявлення про сучасний науковий дискурс політики, інституціоналізацію політичної науки в ХХ ст., новітні методологічні підходи до вивчення політичних процесів.
Пререквізити:* «Теорія політики», «Історія політичних вчень».

ПАРТОЛОГІЯ
Вивчає Вступ. Суть поняття “політична партія”. Походження партій та їх роль у житті суспільства. Етапи історичного розвитку партій. Етапи становлення теорії політичних партій і
партійних систем. Елементи політичної партії. Функції політичних партій. Партійне керівництво. Типологія політичних партій. Політична ідеологія в діяльності політичних партій. Партійна система. Типологія партійних систем. Характеристика головних типів партійних систем. Політичні партії України. Партійна система України.
Основна увага всебічний аналіз феномену політичної партії, визначення тенденцій розвитку, ролі і місця політичних партій в політичній системі суспільства.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• зможуть всебічно аналізуввати феномен політичної партії;
• визначатимуть тенденції розвитку, ролі і місця політичних партій в політичній
системі суспільства.
Пререквізити:* «Політична регіоналістика», «Зарубіжна політологія XX-XXI століття».

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА
Вивчає предмет вивчення дисципліни «МЕВ», його місце серед інших економічних дисциплін, структура і логіка викладання. Світове господарство: сутність, елементи і суб’єкти,
етапи формування, фактори розвитку. Соціально-економічний принцип систематизації
країн світу. Еволюційні періоди формування МЕВ. Середовище МЕВ, Міжнародний поділ
праці (МПП) та кооперація виробництва. Міжнародна економічна інтеграція. Міжнародна торгівля як провідна форма МЕВ. Регулювання міжнародної торгівлі. МЕВ у сфері послуг. Міжнародний рух капіталу. Міжнародне інвестиційне співробітництво. Міжнародне портфельне
інвестування. Міжнародний фондовий ринок. Світова валютнофінансова система. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна міграція
робочої сили Міжнародний науково-технічний обмін. Електронна торгівля в системі МЕВ.
Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.
Основна увага формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного використання
набутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародних економічних відносин.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•сформують уміння і навички щодо ефективного використання набутих знань
для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародних економічних відносин.
Пререквізити:* «Зарубіжна політологія XX-XXI століття».

ПОЛІТИЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ
Вивчає значення конфліктології в сучасному суспільстві. Історія становлення і розвитку конфліктології. Сучасні теорії конфлікту. Конфлікт як соціальне явище. Механізм виникнення
конфлікту. Статична й динамічна характеристика конфліктів. Конфлікт як форма поведінки.
Типологія конфліктів. Міжнародний політичний конфлікт. Етнонаціональний конфлікт. Основні підходи до вивчення та аналізу конфлікту. Проблема запобігання, регулювання та
розв’язання конфліктів. Теорія переговорів. Переговорний процес та його основні характеристики. Стратегія та тактика переговорів. Посередництво в конфлікті та переговорному
процесі. Проблеми формування переговорної культури.
Основна увага формування системних знань про основи політичної конфліктології; ознайомлення з сучасними концепціями теорії конфліктів в міжнародних відносинах; виокремлення особливостей міжнародних зовнішньополітичних комунікацій та міжнародних комунікативних технологій; ознайомлення з основними правилами проведення переговорів та основних протокольних складових переговорного процесу; формування вмінь та навичок студентів аналізувати перебіг переговорного процесу та прийняття рішень при переговорах в
екстремальних умовах.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•отримають системні знання про основи політичної конфліктології; ознайомляться з сучасними концепціями теорії конфліктів в міжнародних відносинах;
•проаналізують особливості міжнародних зовнішньополітичних комунікацій та
міжнародних комунікативних технологій;
•ознайомляться з основними правилами проведення переговорів та основних
протокольних складових переговорного процесу;
•Сформують вміння та навички аналізувати перебіг переговорного процесу та
прийняття рішень при переговорах в екстремальних умовах.
Пререквізити:*«Партологія», «Міжнародні відносини та світова політика».

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Вивчає зовнішня політика України як об’єкт дослідження. Історичні етапи формування зовнішньої політики України. Інституційний механізм реалізації зовнішньої політики. Основні
напрями стратегічного партнерства України. Європейський Союз у зовнішній політиці України. Національні інтереси України на пострадянському просторі. Відносини України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Проблеми безпеки у зовнішній політиці України.
Економічний вимір зовнішньополітичної діяльності України. Участь України у діяльності
ООН та її спеціалізованих установ.
Основна увага здобуття знань щодо цілісного уявлення про напрями, принципи та зміст
зовнішньої політики України на різних етапах її розвитку.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння розвитку теоретичних засад формування зовнішньої політики України;
• набудуть навички виявлення та систематизації структурних змін у зовнішній політиці України;
• набудуть уміння порівнювати, пояснювати, аналізувати та критично
оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на отримані
знання на основі альтернативних поглядів на проблеми;
• набудуть навички визначати основні детермінанти впливу гло- балізації
на розвиток зовнішньої політики України;
• набудуть навички орієнтуватися у міжнародному політичному житті,
геополітичній ситуації, визначати місце та статус України в сучасному
світі.
Пререквізити:* «Теорія міжнародних відносин».

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
Вивчає поняття міжнародного публічного права. Історія міжнародного права. Становлення
сучасного
міжнародного права.
Суб’єкти міжнародного права. Джерела
міжнародного права. Створення норм міжнародного права. Реалізація норм міжнародного
права. Кодифікація міжнародного
права. Співвідношення
міжнародного
і
внутрішньодержавного права. Основні принципи міжнародного права. Міжнародно-правове
визнання
держави.
Правонаступництво у міжнародному праві. Мирні засоби вирішення міжнародних суперечок. Відповідальність у міжнародному праві. Територія і міжнародне право. Право міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин. Право міжнародних
організацій. Право Європейського Союзу. Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне кримінальне право. Міжнародне космічне право. Міжнародне економічне право. Міжнародне
екологічне право. Право міжнародної безпеки. Міжнародне атомне право. Поняття міжнародного
гуманітарного
права.
Джерела
міжнародного гуманітарного
права. Міжнародно-правова регламентація ведення збройної боротьби.
Міжнародноправовий
захист
жертв війни. Відповідальність за порушення норм міжнародного
гуманітарного права. Міжнародний Рух Червоного Хреста.
Основна увага знання і розуміння особливостей предмету міжнародного публічного права;
місця і ролі міжнародного публічного права в системі права; ролі міжнародного публічного
права в регулюванні міжнародних відносин, у зміцненні міжнародного миру і безпеки; взаємодії міжнародного права з внутрішньодержавним правом; основних галузей міжнародного
права; джерел міжнародного публічного права; принципів міжнародного права; видів
суб’єктів міжнародного публічного права; особливостей загальносистемних інститутів міжнародного публічного права; мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• отримають знання і розуміння особливостей предмету міжнародного публічного права;
• проаналізують місце і роль міжнародного публічного права в системі права,
роль міжнародного публічного права в регулюванні міжнародних відносин, у
зміцненні міжнародного миру і безпеки, взаємодії міжнародного права з внутрішньодержавним правом;
• опанують основні галузі міжнародного права; джерела міжнародного публічного права; принципи міжнародного права; види суб’єктів міжнародного
публічного права; особливості загальносистемних інститутів міжнародного
публічного права; мирні засоби вирішення міжнародних спорів.
Пререквізити:* «Зовнішня політика України», «Міжнародні відносини та світова політика».

ПОЛІТИЧНЕ ЛОБІЮВАННЯ
Вивчає концептуальні підходи до визначення лобізму. Визначення суб’єктів, об’єктів та предмету лобістської діяльності, їх класифікація. Плюралістичне та корпоративне лобіювання.
Типологія та функції лобізму. Поняття «цивілізований», «міжнародний», «іноземний», «етнічний» лобізм. Основні методи та технології лобіювання. Правові моделі лобістської діяльності: англосаксонська та континентальна. Особливості регулювання та тенденції функціонування лобі-діяльності в США. Лобізм у Європейському Союзі: правовий та практичний
аспект. Особливості становлення інституту лобізму в Україні. Міжнародний лобізм: проблема визначення поняття. Лобі-групи в міжнародних відносинах. Транснаціональні інтереси підприємницьких кіл і їх вплив на зовнішню політику держави. Зовнішньополітичні інтереси етнічних спільнот і способи їх реалізації. Роль політичних партій у формуванні зовнішньополітичного курсу держави. Міжнародні групи суспільних інтересів, особливості їх
впливу на міжнародні відносини.
Основна увага володіння науковим світоглядом, культурою мислення, формування здатності виявляти та застосовувати основні методи та технології лобістської діяльності, кваліфіковано використовувати основи правових знань в сфері лобістської діяльності та застосовувати відповідні нормативно-правові акти в професійній діяльності.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• отримають системне розуміння та комплексні знання щодо принципів, форм
та механізмів лобізму в органах публічної влади;
• вивчать особливості реалізації завдань політичного лобіювання та перспектив розвитку цієї сфери в Україні;
• сформують практичні навички політичного лобіювання.
Пререквізити:* «Історія політичних вчень», «Теорія міжнародних відносин»,
«Політичні системи та режими країн світу».

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Вивчає міжнародні організації, їх роль та функції в регулюванні світогосподарських зв’язків.
Механізм функціонування міжнародних організацій. Міжнародні організації системи Організації Об’єднаних Націй (ООН). Система міжнародних валютно-фінансових організацій. Міжнародні регіональні валютно-фінансові організації. Міждержавні організації загальної компетенції та багатосторонні міждержавні організації з регулювання світових товарних ринків
та ринків послуг. Міжнародні організації з регулювання світової торгівлі. Міжнародні організації у сфері стандартизації та сертифікації продукції. Міжнародні неурядові
організації. Регіональні інтеграційні угруповання. Діяльність України в міжнародних організаціях.
Основна увага формування у студентів цілісної уяви про специфіку діяльності міжнародних
організацій; засвоєння категоріального апарата, що обумовлює створення і функціонування
міжнародних організацій; розуміння цілей, завдань та функцій міжнародних організацій в
регулюванні світогосподарських зв’язків і міжнародних відносин, їх механізму, норм і правил
діяльності; набуття практичних навичок аналізу діяльності різних міжнародних організацій,
їх впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин, політику окремих держав;
уміння шляхом аналізу визначити вигоди й можливі втрати від участі країни в тих або
інших міжнародних організаціях; формування комплексного підходу до розуміння механізмів включення України в міжнародні організації.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•сформують цілісну уяву про специфіку діяльності міжнародних організацій;
•засвоять категоріальний апарат, що обумовлює створення і функціонування
міжнародних організацій;
•зрозуміють цілі, завдання та функції міжнародних організацій в регулюванні
світогосподарських зв’язків і міжнародних відносин, їх механізму, норм і правил діяльності;
•отримають практичні навички аналізу діяльності різних міжнародних організацій, їх впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин,
політику окремих держав;
•навчаться шляхом аналізу визначити вигоди й можливі втрати від участі
країни в тих або інших міжнародних організаціях;
•сформують комплексний підхід до розуміння механізмів включення України в
міжнародні організації.
Пререквізити:* «Зовнішня політика України», «Міжнародне публічне право».

ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
Вивчає сутність процесу прийняття рішення. Системний аналіз у прийнятті рішення. Теоретико-методологічні засади прийняття політичних рішень. Особливості та механізми прийняття політичних рішень. Загальні принципи теорії прийняття політичних рішень. Підтримка
прийняття зовнішньополітичних рішень в міжнародних відносинах. Методи критеріального
аналізу систем міжнародних відносин. Методи експертних оцінок та голосування в теорії
прийняття політичних рішень. Методи дерева цілей та аналізу ієрархій при прийнятті політичних рішень в міжнародних відносинах. Методи теорії ігор при прийнятті політичних рішень. Методи мережевого аналізу при прийнятті політичних рішень в міжнародних відносинах.
Основна увага ознайомити студентів з особливостями процесу прийняття політичних рішень, з концептуальними моделями та емпіричними методами прийняття політичних рішень в міжнародних відносинах. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти
та мати практичні навички з формалізації практичних задач відповідно до методів теорії
прийняття рішень; використання методів побудови системи альтернатив в процесі підготовки прийняття рішення; вибору оптимального рішення шляхом використання практичних
методів прийняття політичних рішень.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•ознайомляться з особливостями процесу прийняття політичних рішень, з концептуальними моделями та емпіричними методами прийняття політичних
рішень в міжнародних відносинах;
•отримають практичні навички з формалізації практичних задач відповідно до
методів теорії прийняття рішень;
•навчаться використовувати методи побудови системи альтернатив в процесі
підготовки прийняття рішення;
•навчаться вибору оптимального рішення шляхом використання практичних методів прийняття політичних рішень.
Пререквізити:* «Зовнішня політика України», «Міжнародне публічне право».

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Вивчає предмет вивчення дисципліни «МЕВ», її місце серед інших економічних дисциплін,
структура і логіка викладання. Світове господарство: сутність, елементи і суб’єкти, етапи
формування, фактори розвитку. Соціально-економічний принцип систематизації країн світу.
Еволюційні періоди формування МЕВ. Середовище МЕВ, Міжнародний поділ праці (МПП)
та кооперація виробництва. Міжнародна економічна 59 інтеграція. Міжнародна торгівля як
провідна форма МЕВ. Регулювання міжнародної торгівлі. МЕВ у сфері послуг. Міжнародний
рух капіталу. Міжнародне інвестиційне співробітництво. Міжнародне портфельне інвестування. Міжнародний фондовий ринок. Світова валютнофінансова система. Платіжний баланс та міжнародні розрахунки. Міжнародні кредитні відносини. Міжнародна міграція робочої сили Міжнародний науково-технічний обмін. Електронна торгівля в системі МЕВ. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництві і регулюванні МЕВ. Економічна єдність світу і глобальні проблеми МЕВ. Проблеми інтеграції України
до системи світогосподарських зв’язків.
Основна увага формування у студентів умінь і навичок щодо ефективного використання
набутих знань для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародних економічних відносин; засвоєння методичних підходів до оцінки стану та тенденцій розвитку основних форм
МЕВ, що дозволяє використовувати емпіричний та статистичний аналіз зовнішнього міжнародного середовища для обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності на рівні
окремих підприємств, які залучаються в міжнародні торговельні та виробничо-інвестиційні
взаємини із зарубіжними контрагентами.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння процесів та явищ міжнародної економіки
в умовах ХХІ століття;
• ознайомляться із методичними підходами до оцінки стану та тенденцій розвитку основних форм міжнародної економічної діяльності суб’єктів господарювання різних рівнів;
• набудуть навички використання емпіричного та статистичного аналізу зовнішнього міжнародного середовища з метою поглибленого розуміння основних закономірностей та трендів розвитку процесів міжнародного виробництва та збуту;
• отримають аналітичний інструментарій для обґрунтування сценаріїв можливостей та загроз, які супроводжують входження вітчизняних суб’єктів
міжнародної економічної діяльності на різні сегменти світових ринків товарів/послуг, праці, капіталу, науково-технічних результатів;
• оволодіють алгоритмами пошуку та використання для дослідницьких цілей
інформаційних англомовних ресурсів міжнародних організацій та національних статистичних служб.
Пререквізити:* «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні організації».

ПОЛІТИЧНА АНАЛІТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
Вивчає політичний аналіз і прогнозування: предметне поле. Від проблеми до знання: теоретичний і прикладний рівні політичного аналізу. Методологічний рівень політичного аналізу. Підготовка до політичного аналізу. Поняття програми дослідження. Проблема, предмет і мета дослідження. Вимірювання в політичному аналізі. Операціоналізація понять. Висування і перевірка гіпотез. Інформаційне забезпечення політичного аналізу і прогнозування. Критерії формування інформаційного забезпечення. Джерела інформації та методи
збору даних Статистичні методи в політичному аналізі. Методи аналізу документів. Традиційний метод аналізу документів. Контент-аналіз. Становлення методу і розширення сфери
його застосування. Експертні методи в політичному аналізі і прогнозуванні. Моделювання в
політичному аналізі і прогнозуванні. Когнітивне моделювання. Політичні події та ситуації як
особливі об'єкти політичного аналізу. Івент-аналіз: створення методу. Процес кодування даних. Штучні нейронні мережі. Біологічні і штучні нейронні мережі. Сценарні методи політичного прогнозування.
Основна увага навчальна дисципліна «Політична аналітика і прогнозування» спрямована
на формування у здобувачів вищої освіти необхідних теоретичних знань з політичного аналізу та прогнозування, формування необхідних умінь упровадження аналітичних технологій
у політичній діяльності.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• сформують необхідні теоретичні знання з політичного аналізу та прогнозування,
• отримають необхідні уміння для впровадження аналітичних технологій у політичній діяльності.
Пререквізити:* «Історія політичних вчень», «Політичні системи та режими країн світу».

ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
Вивчає політичні комунікації в соціальній системі суспільства. Класичні теорії політичних
комунікацій. Основні теоретичні моделі політичних комунікацій. ЗМІ в сучасному комунікативному просторі політики. Трансформації політичних комунікацій у контексті переходу до
інформаційного суспільства. Держава в процесі політичних комунікацій. Партії, лідери, лобістські групи в процесі політичних комунікацій. Маркетингові та немаркетингові форми політичних комунікацій. Інформаційні технології та політичний «паблік рілейшнз». Політичні
комунікації під час виборчого процесу. Неформальні політичні комунікації як елемент політичної боротьби. Політичні міфи та інформаційна війна в системі політико-комунікаційного
процесу. «Електронна демократія» як комп’ютеро-опосередкована форма політичних комунікацій. Розвиток політичних комунікацій в Україні.
Основна увага навчальна дисципліна «Політичні комунікації» спрямована на формування
цілісного уявлення студентів про політику як засіб комунікації, розуміння комунікації як сукупності прийомів і методів інформаційного впливу на суспільство в політичній сфері, у зв’язках з конкретно-історичною діяльністю політичних акторів з приводу влади, владно-управлінських відносин в суспільстві.
Обов’язкові попередні навчальні дисципліни.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• сформують цілісне уявлення про політику як засіб комунікації;
• опанують комунікації як сукупність прийомів і методів інформаційного впливу
на суспільство в політичній сфері, у зв’язках з конкретно-історичною діяльністю політичних акторів з приводу влади, владно-управлінських відносин в суспільстві.
Пререквізити:* «Міжнародні організації», «Політична конфліктологія та теорія переговорів».

НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ У СВІТОВІЙ ГЕОПОЛІТИЦІ
ТА ГЕОЕКОНОМІЦІ
Вивчає основні наукові ґеополітичні категорії і поняття. Ґеополітичне положення країни: сутність, властивості, значення. Історіографія до дисципліни «Національні інтереси в світовій
геополітиці та геоекономіці». Концептуальні засади формування геополітичних інтересів держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах держав Європейського Союзу. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Російської Федерації. Геополітичні та
геоекономічні інтереси в зовнішній політиці України. Геополітичні та геоекономічні інтереси у
відносинах держав Південного Кавказу. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах
держав Центральної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав
Східної, Південно-Східної та Південної Азії. Геополітичні та геоекономічні інтереси у відносинах близькосхідних держав. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці держав Латинської Америки, США і Канади. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній
політиці держав Африки. Геополітичні та геоекономічні інтереси в зовнішній політиці Австралії та Нової Зеландії.
Основну увагу навчальна дисципліна «Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці» спрямована на формування цілісного уявлення студентів про національні інтереси
держав у різних регіонах світу в умовах глобалізації й регіоналізму; механізмів реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів; основних термінів, які вживаються при аналізі геополітичних та геоекономічних інтересів у світовій політиці.

У результаті опанування дисципліни студенти:
• сформують цілісне уявлення про національні інтереси держав у різних регіонах
світу в умовах глобалізації й регіоналізму;
• дослідять основні механізми реалізації геополітичних та геоекономічних інтересів;
• опанують основну термінологію, яка вживається при аналізі геополітичних та
геоекономічних інтересів у світовій політиці.
Пререквізити:* «Теорія міжнародних відносин», «Політична конфліктологія
та теорія переговорів».

ЕЛЕКТОРАЛЬНА ПОЛІТОЛОГІЯ
Вивчає Вступ. Поняття виборчої системи. Типологія виборчих систем. Мажоритарні виборчі
системи: абсолютної більшості, відносної більшості та кваліфікованої більшості. Пропорційні виборчі системи: з жорсткими списками, з напівжорсткими списками, з преференціями,
система панаширування. Змішані виборчі системи: система з єдиним голосом, що не допускає його передачі, обмежене голосування, кумулятивне голосування. Система єдиного перехідного голосу. Система єдиного неперехідного голосу. Переваги та недоліки різних типів
виборчих систем. Роль виборчої системи у формуванні партійної системи держави. Географія використання виборчих систем. Виборчі системи в регіональному аспекті: європейська,
англо-американська моделі. Виборчі системи в недемократичних державах. Електоральні
традиції. Зміна виборчої системи: передумови та труднощі реалізації. Трансформації виборчої системи України. Вибір оптимальної виборчої системи для України.
Основна увага формування розуміння теорії та практики виборчого процесу шляхом порівняльного аналізу виборчих систем у різних державах світу.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•
отримають систематизовані та цілісні знання про виборчий процес і його
методи;
•
оволодіють професійним знанням про виборчі системи в різних державах;
•
ознайомляться з науковими підходами до виборчого процесу, механізмами та
етапами виборчих кампаній,
•
сформують достатній рівень знань для роботи з законодавчою базою в сфері
виборчого права;
• засвоять необхідні практичні навички для роботи на передвиборчих
кампаніях.
Пререквізити:* «Політичні комунікації», «Політична аналітика та прогнозування».

ПОЛІТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ
Вивчає теоретико-методологічні засади дисципліни «Політичний менеджмент та маркетинг». Місце і роль політичного менеджменту в сучасному суспільстві. Політичний технологічний процес. Менеджмент правлячої команди. Менеджмент виборчої кампанії. Політичний
маркетинг: поняття, типологія та характеристика. Інститут громадської думки як фактор моделювання та організації політичного процесу. Засоби масової комунікації і громадська думка. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Роль політичної реклами в електоральному маркетингу.
Основна увага вивчення сутності, характеру, закономірностей та основних функцій політичного менеджменту та маркетингу; ознайомлення зі специфікою функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування; з’ясування загальних вимог до
розроблення стратегії і тактики виборчої кампанії та її менеджменту.

У результаті опанування дисципліни студенти:
•проаналізують сутність, характер, закономірності та основні функції політичного менеджменту та маркетингу;
•ознайомляться зі специфікою функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування;
•з’ясують загальні вимоги до розроблення стратегії і тактики виборчої кампанії
та її менеджменту.
Пререквізити:* «Історія політичних вчень», «Теорія міжнародних відносин», «Політичні системи та режими країн світу».

