ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Вивчає особливості усного і писемного професійного мовлення, розвиває
навички практичного володіння іноземною мовою в різних видахмовленнєвої
діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється удосконаленню
комунікативних вмінь і навичок для спілкування у бізнес середовищі;
навчанню студентів вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному потоці
з метою вдосконалення набутих вмінь і навичок; формуванню стійкого
професійного інтересу до вивчення іноземної мови; підготовці майбутніх
фахівців до наукової діяльності, продовження освіти.
У результаті опанування навчальної 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:* Basic English of Economics, English For Specific Purposes,
Business English.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Вивчає систему економічної безпеки держави, інформаційні технології та
сучасні підходи до забезпечення економічної безпеки держави, а також,
сучасні інформаційні загрози та методи їх мінімізації у системі забезпечення
економічної безпеки держави.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється навчанню студентів
вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному полі з метою виявлення та
розпізнавання сучасних загроз щодо економічної безпеки держави, а також,
формування навичок та професійних компетенцій щодо системного підходу у
використанні інформаційних технологій в забезпеченні економічної безпеки
держави.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ зможуть вільно орієнтуватись в сучасних інформаційних технологіях, які
створюються фахівцями різних технічних систем світу;
⚫ зможуть реагувати на сучасні виклики інформаційного середовища під час
аналізу економічного середовища з метою виявлення загроз щодо безпеки
держави;
⚫ будуть мати можливість розуміти основні підходи та засади формування
системи економічної безпеки держави;
⚫ засвоять основні ідеї та технічні інструменти розпізнавання суттєво
важливої, ключової характеристики-індикатора економічної безпеки
держави;
⚫ зможуть орієнтуватись в організації системи економічної безпеки України
та новітніх технологіях, що використовуються в її забезпеченні;
⚫ зможуть ідентифікувати інформаційні загрози та методи їх мінімізації у
системі забезпечення економічної безпеки України;
⚫ зможуть орієнтуватись в інструментах підтримання економічної безпеки
держави в системі міжнародних відносин держави;
Пререквізити:* базові знання з інформатики, базові знання з технологій
безпеки інформаційних систем та технологій безпеки Web-ресурсів.

ФІЛОСОФІЯ
Вивчає світову і вітчизняну філософську думку як соціально-історичне та
духовне явище.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється сутності людини і
навколишнього світу в їх всебічних зв’язках та відносинах, формуванню
теоретичних засад філософського світогляду як системного погляду на світ і
місце в ньому людини та навички застосування різних філософських
методологічних підходів до аналізу сучасного життя.
У результаті опанування навчальної 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».

КРАЇНОЗНАВСТВО
Вивчає комплекс просторово-територіальної організації держав, підходи до
географічної типології країн світу, потенціал розвитку країн світу на основі
наявних ресурсів та стратегій розвитку в системі міжнародних відносин.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у студентів
комплексної системи знань з основ країнознавства, методів та історії
країнознавчих досліджень, перспектив країнознавчих досліджень в мовах
сучасних міжнародних відносин та глобалізаційних процесів.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ оволодіють знаннями щодо сутності, методів та системи міжнародного
країнознавчого дослідження;
⚫ будуть розуміти перспективи країнознавчого дослідженні в системі
глобальних цивілізаційних структур;
⚫ будуть розуміти просторово-територіальну організацію держав та засади
формування політичної карти світу;
⚫ оволодіють знаннями щодо потенціалу розвитку країн світу на основі
природних умов, ресурсів та демографічних особливостей країн;
⚫ вивчають основні підходи до країнознавчих досліджень в історичному
розгляді та в системі розгляду культуросфери;
⚫ Оволодіють знаннями щодо країнознавчих характеристик країн Європи,
Азії, Африки, Америки, Австралії, Океанії та ін.
⚫ отримають систему знань щодо аналізу перспектив розвитку країн в
системі міжнародних відносин.
Пререквізити:* «Географія», «Історія України».

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Вивчає історію формування та розвитку відносин між країнами в процесі
загальноісторичного розвитку цивілізацій, етапи та загально-історичні
періоди розвитку цивілізацій, країн та відносин між країнами й економіками
країн світу, зміст сучасних міжнародних відносин з точки зору результатів
історичного розвитку.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню історичного
розвитку країн та цивілізацій; на основі вказаного розвитку формуванню
системи міжнародних відносин в історичному контексті, а також, в умовах
сучасності; механізмам інтеграційних та дез-інтеграційних процесів
історичного розвитку міжнародних світових відносин.

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ здобудуть комплексне розуміння процесів та явищ історичного розвитку
міжнародних відносин.
⚫ ознайомляться із методичними підходами до аналізу стану та тенденцій
розвитку основних форм міжнародних відносин, що сформувались в
історичному процесі розвитку країн та економік світу;
⚫ сформують навички використання емпіричного та теоретичного аналізу
міжнародних відносин, що сформувались, як результат історичного розвитку,
так і результат сучасного стану світових відносин;
⚫ засвоять знання щодо основних типів та етапів розвитку міжнародних
відносин, класифікацію підходів щодо історичного обґрунтування напрямів
розвитку міжнародних відносин;
⚫

отримають знання щодо системи зовнішніх та внутрішніх факторів впливу

на розвиток світової системи міжнародних відносин в цілому та за
регіональним розподілом;
⚫ сформують розуміння механізмів включення України в міжнародні
відносини в історичному контексті, а також в умовах сучасності.
Пререквізити:*«Країнознавство», «Історія цивілізацій», «Історія економіки».

ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
Вивчає комплекс юридичної компаративістики, відповідну методологію
зближення та уніфікації правових систем світу, основи порівняльного
дослідження сучасних правових систем, та систем, що застосовувались в
історичному розвитку країн та правових інститутів.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у студентів
комплексної системи знань з методів порівняльного дослідження правових
систем світу, як в історичному, так і сучасному правовому середовищі, знань
та розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку правових систем світу
та суспільства в цілому.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ оволодіють знаннями щодо сутності, методів та системи міжнародного
порівняльного правознавства;
⚫ розумітимуть

сутність

державних правових інститутів та правових

систем держав світу;
⚫ оволодіють

базовими

уявленнями

про

особливості

юридичної

компаративістики, її методології;
⚫ сформують

розуміння

причинно-наслідкових

зв'язків

розвитку

суспільства, та сформують навички й уміння їх використовувати в
професійній і соціальній діяльності.
⚫ будуть здатні розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також
контраргументи проти позиції опонентів;
⚫ будуть здатні вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загально
юридичних питань у порівняльному аспекті;
⚫ сформують

вміння

визначати

юридичні

ризики,

пов’язані

з

множинністю, відмінністю й непевністю застосовних законодавств;
⚫ Змзжуть самостійно робити загальний аналіз іноземного законодавства
на предмет юридичних ризиків та зможуть формулювати точно питання
іноземним юридичним радникам.
Пререквізити:* «Історія держави і права», «Теорія держави і права».

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Вивчає аспекти діяльності підприємств в умовах ринкового
господарювання, а також, процеси суспільного відтворення, моделі
макроекономічної рівноваги.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у
студентів комплексної системи знань щодо економічних процесів на
рівні мікро- та макро- економік країн світу, знань щодо макроекономічної політики та економічному зростанню у відкритій економіці.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• оволодіють знаннями та сформують навички розуміння
економічної культури мислення та пізнання економічних відносин
суспільства;
• сформують комплексне розуміння механізму функціонування
національної економіки;
• сформують навички мікроекономічного дослідження поведінки та
взаємодії окремих суб’єктів ринку;
• на основі набутих знань зможуть вільно орієнтуватися в
теоретичних
закономірностях
та
особливості
розвитку
господарських систем країн світу загалом та в трансформаційній
економіці України;
• сформують комплексне розуміння основних закономірностей та
принципів функціонування світової економіки;
• на основі набутих знань зможуть аналізувати мотивації та стратегії
поведінки підприємств в умовах ринкового господарювання;
• сформують
комплексне
розуміння
проблем
ринкової
трансформації економіки України у системи світових відносин;
• усвідомлять сучасні процеси глобалізації економічного життя країн
світу.
Пререквізити:*.
відносин».

«Основи

економіки».,

«Історія

міжнародних

ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Вивчає історію формування та розвиток дипломатії країн світу, етапи
формування світової дипломатії, як частини міжнародних відносин між
країнами в ході історичного розвитку країн та цивілізацій.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у
студентів комплексної системи знань щодо функціонування та
закономірностей розвитку влади та міжнародної політики, політичних
інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури та
ідеології, світової політики, світової дипломатії і політики окремих
країн та регіонів.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння принципів та засад історичного
формування світової дипломатії;
• сформують комплексне уявлення про етапи та структурні частини
історичного формування влади та міжнародної політики країн
світу;
• оволодіють знаннями щодо історичного розвитку політичних
інститутів і процесів, політичної поведінки, політичної культури
та ідеології, світової політики, як складових частин історичного
розвитку світової дипломатії;
• отримають комплексні знання щодо закономірностей та принципів
формування дипломатичних служб та дипломатичної політики
окремих країн та регіонів;
• сформують розуміння механізмів включення України в світові
дипломатичні відносини, як в історичному контексті, так і в
умовах сучасності;
• оволодіють знаннями щодо категорійно-понятійного та
аналітично-дослідницького
апарату
сучасної
світової
дипломатичної науки.
Пререквізити:* «Філософія»,
«Країнознавство».

«Історія

міжнародних

відносин»,

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Вивчає історичні корені досліджень і засади формування уявлень про
систему міжнародних відносин, а також теоретичні школи і напрями в
теорії міжнародних відносин в історичному розвитку та в умовах
сучасності.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у
студентів комплексної системи знань щодо функціонування та
закономірностей розвитку системи світових міжнародних відносин та
сучасним тенденціям розвитку науки про міжнародні відносини.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
•

здобудуть комплексне розуміння принципів та засад історичного
формування світової системи міжнародних відносин;

•

сформують комплексне уявлення про етапи становлення
міжнародних відносин між країнами на основі їх історичного
розвитку та принципів формування влади та міжнародної політики;

•

оволодіють знаннями щодо принципів формування та
закономірностей розвитку політичних інститутів і процесів,
політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової
політики, світової дипломатії і політики окремих країн та регіонів;

•

отримають комплексні знання щодо різноманіття теоретичних
шкіл і напрямів в теорії міжнародних відносин;

•

сформують комплексне розуміння місця і ролі України в сучасній
системі міжнародних відносин;

•

оволодіють знаннями щодо категорійно-понятійного та аналітичнодослідницького апарату сучасної науки міжнародних відносин.

Пререквізити:* «Країнознавство», «Філософія», «Теорія держави і
права».

ПОЛІТОЛОГІЯ
Вивчає систему базових знань з історії політичної думки, теорії
політичної науки та прикладної політології.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється ознайомленню з
основними поняттями та категоріями політичної науки, спеціальнонауковими теоретичними та прикладними методами пізнання,
принципами та механізмами розвитку та функціонування політичної
системи, особливостями процесу інституціоналізації політичних
відносин в Україні тощо.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
•

здобудуть комплексне розуміння закономірностей становлення
предмету політичної науки в історії політичної думки, механізму
соціально- історичної зумовленості розвитку та функціонування
системи політичних відносин;

•

сформують комплексне розуміння процесів та явищ, що
наповнюють політичну владу, як інструмент світової політики;

•

оволодіють системою знань щодо видів та ресурсів влади;

•

сформують комплексне розуміння щодо сутності, специфічних
ознак та особливостей політичної̈ влади;

•

здобудуть розуміння явищ політичної
лідерства;

•

розумітимуть принципи розвитку та функціонування політичних
систем країн світу, особливості функціонування політичної
системи України;
сформують комплексне розуміння місця України у системі міжнародних
політичних відносин та у сучасному геополітичному просторі;
з’ясують принципи функціонування виборчої та партійних систем;
сутність та структуру політичної свідомості, види політичної
культури, основних учасників політичного процесу та способи
рекрутування політичної еліти тощо.

•
•

еліти і політичного

Пререквізити:* «Правознавство», «Філософія», «Логіка».

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Вивчає зміст, рушійні сили та методичні підходи щодо 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.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється розумінню
студентами основних закономірностей розвитку процесів міжнародної
економіки та обґрунтування сценаріїв можливостей та загроз, що
супроводжують входження вітчизняних суб’єктів ЗЕД на різні сегменти
світового ринку товарів та послуг.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• сформують уміння та навички щодо ефективного використання набутих
знань для самостійного аналізу процесів та явищ міжнародних
економічних відносин;
• засвоять методичні підходи до оцінки стану та тенденцій розвитку
основних форм МЕВ;
• набудуть навички емпіричного та статистичного аналізу зовнішнього
міжнародного середовища, що необхідно для подальшого
обґрунтування стратегій зовнішньоекономічної діяльності;
• сформують комплексний підхід до розуміння механізмів включення
України в міжнародний поділ праці та кооперацію в різних сферах
світової економіки;
• сформують комплексне розуміння процесів та явищ міжнародної
економіки та міжнародних економічних відносин в умовах ХХІ століття;
• 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;
• розвинуть навички письмових та усних науково-практичних фахових
дискусій.
Пререквізити:*
«Макроекономіка»,
«Мікроекономіка», «Історія
міжнародної торгівлі».

ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА
Вивчає поняття, принципи та засади організації та функціонування
дипломатичної та консульської служби в системі дипломатичних та
консульських відносин.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється основним нормам і
традиціям діяльності дипломатичної та консульської служби в системі
розбудови та встановлення дипломатичних відносин, а також методам і
засобам дипломатичної комунікації.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• сформують розуміння понять дипломатії в цілому та дипломатичної
служби держави;
• оволодіють знаннями щодо діяльності державних органів органи у сфері
міжнародних відносин та дипломатичної служби;
• сформують розуміння встановлення та функціонування комплексної
системи дипломатичних відносин у світі;
• сформують розуміння принципів та
дипломатичного представництва країни;

підходів

щодо

відкриття

• сформують систему знань щодо поняття та основні структурні елементи
консульських відносин та функцій консульських установ, та інших
спеціальних дипломатичних місій;
• оволодіють знаннями з практики багатосторонньої дипломатії;
• оволодіють знаннями щодо специфіки діяльності дипломатичної та
консульської служби України;
• зможуть використовувати сукупність специфічних норм, правил і
умовностей при здійсненні дипломатичних взаємодій між офіційними
представниками держав і міжнародних організацій та в міжнародній
підприємницькій діяльності;
Пререквізити:* «Основи економіки», «Країнознавство».

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА
Вивчає закономірності розвитку міжнародних відносин та систему
світової політики, що сформувалась в ході історичного розвитку та під
впливом різноманітних факторів міжнародного середовища.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється засвоєнню
історичного досвіду, передумов та наслідків прийняття політичних
рішень урядів певних країн та їх вплив на подальшу зміну в
перерозподілі балансу сил між країнами, а також розумінню логіки
розвитку світового політичного процесу.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• сформують комплексне розуміння основних закономірностей розвитку
міжнародних відносин під впливом політичних та соціальноекономічних змін у міжнародному середовищі;
• сформують навички обґрунтування сценаріїв можливостей та загроз у
економічному та політичному розвитку країн;
• засвоять історичний досвід, передумови та наслідки прийняття
політичних рішень урядів певних країн та зрозуміють їх вплив на
подальшу зміну в перерозподілі балансу сил між країнами;
• сформують системне розуміння логіки розвитку світового політичного
процесу;
• сформують систему навичок та умінь проводити аналіз причиннонаслідкових зв’язків між подіями і явищами на основі знання процесів
історичного розвитку міжнародних відносин;
• сформують розуміння положення та місця України в системі світових
міжнародних відносин та системи сучасної світової політики.
Пререквізити:* «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство».

АНГЛІЙСЬКА МОВА МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТІВ
Вивчає основні типи міжнародних угод та інших міжнародних
документів (конвенцій, декларацій, протоколів, приписів тощо), а також
основоположні документи ООН та інших міжнародних організацій.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється особливостям
розробки та складанню міжнародних документів, що використовуються в
ході ухвалення певних рішень та пропозицій в рамках міжнародних
відносин та дипломатичної служби.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• засвоять понятійний та категоріальний апарат англійської мови
міжнародних документів;
• сформують стійкі навички та уміння використання у практичній
діяльності термінології та базових
професійний понять мови
міжнародних документів;
• засвоять класифікацію та типи угод, протоколів, декларацій та інших
міжнародних документів;
• оволодіють знаннями щодо міжнародної практики укладання та
складання основоположних документів ООН та інших міжнародних
організацій;
• сформують систему знань щодо підходів, принципів, порядку організації
та проведення міжнародних зустрічей та конференцій;
• засвоять основні засади організації різних типів дипломатичної
комунікації та дипломатичної кореспонденції.
Пререквізити:* «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,
«Економічна теорія».

МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО
Вивчає комплекс міжнародних торговельно-економічних правовідносин, що
виникають між суб’єктами міжнародного права, а також основні міжнародні
договори з міжнародного торгового права.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділяється вивченню правового
регулювання міжнародної торгівлі в України та умовам здійснення міжнародної
світової торгівлі, а також формуванню у студентів комплексної системи знань з
міжнародного торговельно-економічного права та особливостей правового
регулювання міжнародних економічних відносин.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
оволодіють знаннями щодо сутності, методів та системи міжнародного
торговельно-економічного права;
здобудуть комплексне розуміння джерел правового регулювання основних
видів міжнародних торгових договорів (контрактів);
зможуть використовувати набуті знання
в
управлінні
зовнішньоекономічними контрактами суб’єктів господарювання;
зможуть обґрунтовувати правові позиції суб’єктів господарювання у здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності;
розумітимуть особливості правового регулювання зовнішньо- економічних
відносин суб’єктів господарювання;
отримають навички письмових та усних науково-практичних дискусій у сфері
правового регулювання зовнішньо-економічних відносин;
розумітимуть
сутність держави та міжнародних економічних
організацій як суб'єктів міжнародного економічного права;
визначатимуть особливості забезпечення виконання зобов’язань, що
випливають з міжнародних економічних договорів;
отримають знання щодо порядку вирішення міжнародних торговельних та
інших економічних спорів;
сформують навички та уміння роботи з нормативними матеріалами та
міжнародними документами.

Пререквізити:* «Правознавство», «Теорія держави і права».

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Вивчає основи зовнішньої політики України, дослідження історичного
розвитку її зовнішньополітичної діяльності
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється ґрунтовному аналізу
сучасного стану зовнішньої політики України, проблем забезпечення її
національних інтересів у міжнародних економічних відносинах в ХХІ ст.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ здобудуть комплексне розуміння розвитку теоретичних засад
формування зовнішньої політики України;
⚫ сформують уміння та навички щодо виявлення та систематизації
структурних змін у зовнішній політиці України;
⚫ набудуть уміння порівнювати, пояснювати, аналізувати такритично

оцінювати історичні факти та діяльність осіб, спираючись на
отримані знання на основі альтернативних поглядів на проблеми;
⚫ набудуть навички визначати основні детермінанти впливу глобалізації на розвиток зовнішньої політики України;
⚫ набудуть навички та уміння доводити необхідність збалансованого
співіснування у світі в процесі аналізу історичного розвитку України;
⚫ сформують комплексну систему знань щодо орієнтирів у міжнародному
політичному житті, геополітичній ситуації, та визначенні місця та
статусу України в сучасному світі.
Пререквізити:* «Історія України», «Основи економіки».

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДИПЛОМАТІЇ 21 СТОЛІТТЯ
Вивчає сучасну дипломатію та дипломатичну службу, а також, практику
здійснення дипломатичної діяльності впродовж сучасного періоду міжнародних
відносин.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у студентів
комплексної системи знань щодо сучасних дипломатичних відносин між
країнами світу, теоретичним засадам та практичній дипломатичній діяльності в
рамках системи сучасних міжнародних відносин.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння поняття сучасної дипломатії та сучасної
дипломатичної діяльності;
• сформують комплексне уявлення про організацію сучасної дипломатичної
служби в системі міжнародних відносин;
• сформують комплексне уявлення про сучасну багатосторонню дипломатію та
механізми регулювання міжнародних відносин в рамках сучасної дипломатії;
• оволодіють системою знань щодо сучасних міжнародних організацій;
• сформують систему знань щодо глобальних проблем сучасності та принципів
щодо їх вирішення в рамках сучасної дипломатії;
• сформують навички системного аналізу світових політичних подій в рамках
сучасних міжнародних відносин;
• сформують практичні навички розуміння встановлення та розбудови сучасних
дипломатичних відносин між країнами в період 21 століття, та використання
новітніх інструментів, методів і засобів дипломатії в контексті розширення
спектру ділових комунікацій, розвитку міжнародного діалогу, зміцнення миру,
безпеки та економічного добробуту.
Пререквізити:*
«Філософія»,
«Історія
«Країнознавство», «Історія світової дипломатії».

міжнародних

відносин»,

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ ПЕРЕГОВОРІВ

Вивчає функціональна система перекладу міжнародних торговельноекономічний переговорів, а також, лексико-семантичні та граматичні
трансформації при перекладі міжнародних переговорів під час
міжнародних зустрічей, конференцій та інших подій.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню
комплексної системі знань та формуванню практичних навичок та фахових
компетентностей здійснення усного перекладу переговорів, зустрічей,
тематичних конференцій, симпозіумів та інших видів ділових комунікацій.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
⚫
⚫

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
оволодіють системою знань щодо організації та принципів здійснення
переговорів;
сформують навички сутнісний перекладу торговельно-економічних
переговорів;
оволодіють практичними навичками перекладу з аркуша (з іноземної
мови);
сформують підходи та принципи організації перекладу міжнародних
візитів та дискусій (одночасний переклад);
оволодіють сучасними техніками здійснення перекладів (лексикосемантична, синтаксична компресія та експансія, універсальний
перекладацький скоропис);
сформують розуміння інваріанту при перекладі міжнародних переговорів;
оволодіють навичками прагматичної адаптація перекладу;
засвоять особливості професійної термінології перекладу міжнародних
переговорів.

Пререквізити:* «Українська мова», «Іноземна мова за
спрямуванням», «Англійська мова міжнародних документів».

професійним

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Вивчає крос-культурні аспекти управління в системі міжнародних відносин, а
також поняття та класифікацію світових культур, та їх перетин, що впливають
на формування та регулювання міжнародних відносин.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню комплексної
системі знань та практичних навичок щодо здійснення управління через
врахування і використання національно-культурних особливостей поведінки
співробітників та партнерів, а також культурних особливостей країн, які вони
представляють.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ сформують систему знань щодо поняття та принципів здійснення кроскультурного менеджменту взагалі;
⚫ ознайомляться з основними особливостями ділових культур країн світу;
⚫ сформують систему знань та практичних навичок аналізу та класифікації
національно-культурних особливостей поведінки та діяльності
співробітників та партнерів;
⚫ сформують систему знань та практичних навичок щодо підходів
підвищення ефективності управління персоналом, співробітниками та
партнерами відповідно до їх національно-культурних особливостей;
⚫ сформують систему знань щодо типології культур і на цій основі
сформують практичні навички та уміння крос-культурної взаємодії для
створення командної ділової культури;
⚫ сформують навички та уміння використання сучасних технік для
подолання крос-культурних й етнічних протиріч на всіх етапах і на всіх
рівнях роботи із колегами, клієнтами, постачальниками, партнерами;
⚫ сформують комплексну систему знань та навичок щодо підсилення
адаптивних механізмів інтегрування в міжкультурне середовище.
Пререквізити:* «Країнознавство», «Теорія і практика дипломатії 21 століття»,
«Англійська мова міжнародних документів».

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ПЕРЕГОВОРІВ
Вивчає теоретичні основи загального переговорного процесу, поняття та
основні принципи організації торговельно-економічних переговорів в рамках
міжнародних відносин.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділяється формуванню
теоретичних знань та практичних навичок організації та проведенню
торговельно-економічних переговорів на сучасному етапі розвитку
міжнародних відносин, а також, технікам та підходам досягнення
результативності та підвищення ефективності переговорів, аналізу ролі світових
лідерів (держав та міжнародних організацій) у переговорному процесі.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
⚫ сформують систему знань щодо теоретичних та практичних засад
організації переговорів, типології стратегій переговорів;
⚫ сформують розуміння ролі світових лідерів у створенні системи інститутів
торговельно-економічних переговорів;
⚫ оволодіють теоретичними підходами щодо принципів багатостороннього
регулювання у торговельно-економічних переговорах між державами;
⚫ сформують систему знань щодо особливостей становлення нормативних та
інституційних засад діяльності Світової організації торгівлі;
⚫ сформують розуміння та практичні навички щодо моделювання процесу
переговорів, а саме, підготовки переговорної позиції, концепції і
можливих варіантів вирішення проблеми, формування пропозицій і
підготовка основних аргументів, організаційної підготовки переговорів та
визначення етапів торговельно-економічних переговорів;
⚫ сформують розуміння економічної доцільності в рамках проведення
переговорів;
⚫ оволодіють основним понятійним апаратом та відповідною термінологією,
що є світової практикою та використовується під час проведення
міжнародних торговельно-економічних переговорів.
Пререквізити:* «Міжнародні економічні відносини»,
правознавство», «Міжнародне торговельно-економічне право».

«Порівняльне

