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: «Основи економіки»., «Історія міжнародних відносин».

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 міжнародних відносин», «Країнознавство»,
«Історія світової дипломатії».

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.

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫
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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

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ
Вивчає особливості організації процесу планування усіх сторін діяльності або
бізнес-проекту, передбачувані заходи щодо реалізації нової ідеї, визначені
інструменти забезпечення отримання певного результату.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню навичок
сучасного економічного мислення, навичок аналізу та узагальнення інформації
для подальшої розробки бізнес-плану, вивченню сукупності методів та
інструментів, які використовуються на практиці у процесі розробки та
удосконалення бізнес-плану.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• зможуть оволодіти теоретичними знаннями щодо сутності процесу
бізнес планування;
• засвоять основні стадії бізнес-планування, відповідні принципи та
структуру процесу бізнес-планування;
• сформують навички практичного використання комп’ютерних
засобів розробки бізнес-плану;
• засвоять основні стадії розробки бізнес-плану та бізнес-моделі;
• розумітимуть основи формування та діагностики бізнес-плану;
• засвоять основні підходи щодо оцінювання ефективності реалізації
бізнес-планів та застосування бізнес-моделей.
Пререквізити: «Економічна теорія», «Дипломатична та консульська служба».

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Вивчає особливості формування та реалізації державної гуманітарної політики
як на загальнонаціональному, так і на міжнародному рівнях, а також принципи
та шляхи її удосконалення та оптимізації.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню розуміння
сутності та змісту основних складових понять гуманітарної політики, засвоєнню
мети та завдань гуманітарної політики, шляхів і напрямів її реалізації на
сучасному етапі розвитку українського суспільства та держави.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння змісту гуманітарної політики та
гуманітарних принципів розвитку суспільства;
• оволодіють знаннями щодо підходів до формування національно-свідомої
особистості, громадянина зі стійкими морально-етичними переконаннями;
• сформують комплексну систему знань щодо міжнародних аспектів
гуманітарної політики держави;
• будуть вільно орієнтуватись в світовій системі глобалізаційних та
євроінтеграційних впливів на гуманітарну сферу України;
• здобудуть базисні знання щодо засад формування української
загальнонаціональної ідеології;
• сформують розуміння функціонування системи гуманітарної безпеки
держави на національному та міжнародному рівнях;
• отримають знання щодо етнополітичних проблем гуманітарної політики
держави.

Пререквізити: «Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці»,
«Громадські організації».

ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ
Вивчає особливості, закономірності та умови розвитку міжнародної системи
дипломатичних відносин України; ступінь інтегрованості України в систему
зв’язків та співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями, як в
історичному аспекті, так і на сучасному етапі розвитку глобалізаційних
інтеграційних процесів.

Основна увага у вивченні дисципліни присвячена: принципам та формам
організації роботи системи дипломатичної і консульської служби України;
нормативно-правовим аспектам забезпечення дипломатичних відносин
України; засадам формування ефективної зовнішньоекономічної політики
України.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• розумітимуть цілі та завдання діяльності дипломатичної та консульської
служби України;
• вдосконалять підходи до аналізу тенденцій формування ефективної
зовнішньоекономічної політики України (на основі вітчизняного та
зарубіжного досвіду);
• виявлятимуть основні проблеми у сфері міжнародної дипломатичної
інтеграції України;
• набудуть розуміння основних принципів та цілей діяльності світових
міжнародних організацій;
• набудуть практичних навичок ведення переговорів, міжнародного діалогу
та аргументацій у міжнародних економічних відносинах;
Пререквізити: «Політологія», «Зовнішня політика України».

ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
Вивчає: поняття дипломатичного та консульського права, органи зовнішніх
відносин держав, дипломатичні та консульські представництва держав, їх
функції, а також дипломатичні та консульські привілеї і імунітети.
Основна увага при вивченні дисципліни буде приділена: спрямованості
зовнішньої політики держав, системі існуючих міжнародних векторів, що
вимагають безпосередньої участі в дипломатичному процесі глав держав, глав
урядів і міністрів закордонних справ, належній міжнародно-правовій
регламентації, що враховує інтереси всіх держав, незалежно від їх економічного,
військового і політичного потенціалу та місця в системі міжнародного
співтовариства.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• здобудуть комплексні знання щодо міжнародно-правової регламентації
країн;
• оволодіють основами різних галузей права в зарубіжних країнах, що
спираються на дипломатичне та консульське право;
• здобудуть здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
наукові цінності і досягнення суспільств на основі розуміння
закономірностей їх правового розвитку;
• оволодіють знаннями щодо стандартів та принципів функціонування
сфери дипломатичної та консульської служби України та інших країн
світу;
• сформують практичні навички аналізу зовнішньополітичних подій та
процесів з розумінням їх дипломатичного правового статусу;
• використовуватимуть отримані юридичні знання в нормотворчій,
правозастосовній, контрольно-наглядовій та інших видах професійної
діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду.
Пререквізити: «Дипломатична та консульська служби», «Міжнародне
торговельно-економічне право», «Зовнішня політика України».

ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Вивчає міжнародний інформаційний простір, закономірності та засади
формування інформаційної економіки та інформаційного суспільства країн
світу, інформацію як ключовий ресурс економічного розвитку світової
економіки.
Основна увага у вивченні дисципліни присвячена вивченню процесам та
закономірностям формування системи джерел торговельно-економічної
інформації на національному та міжнародному рівнях, історії формування та
функціювання світової системи джерел торговельно-економічної інформації на
світовому та регіональному рівнях, аналізу джерел та відповідних параметрів
інформації, що дозволяють класифікувати інформацію в якості основного
ресурсу економічного розвитку.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
•
розумітимуть закономірності формування сучасної світової інформаційної
економіки та інформаційного суспільства;
•
зможуть вільно орієнтуватись в міжнародному інформаційному просторі
та торговельно-економічній інформації міжнародних організацій;
•
розумітимуть основні шляхи формування джерел інформації світових
інтеграційних угрупувань, світових аналітичних центрів та недержавних
організацій;
•
сформують системні знання щодо основних підходів до визначення
відповідних джерел міжнародної торговельно-економічної інформації;
•
набудуть розуміння основних підходів до стандартизації та сертифікації
товарів та послуг світової торгівлі;
•
сформують практичні навички пошуку необхідної відповідної торговельноекономічної інформації за вказаними параметрами та класифікаторами;
•
зможуть вільно використовувати сучасні бази даних та інші джерела
інформації в навчальній та професійній діяльності;
Пререквізити: «Інформаційні технології
діяльності», «Основи економіки».

в

міжнародній

економічній

ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА
Вивчає: Презентація особи. Привітання. Знайомство. Зовнішність та характер.
Рід занять, уподобання. Орієнтування у місті. Робочий день. Навчання.
Університет. Студентське життя. Житло. Підприємство. Малий і середній
бізнес. Власна справа. Магазини та покупки. Подорожі: залізницею, літаком,
пароплавом. На митниці. Дві столиці: Київ та Париж. Харчування. Заклади
харчування. У готелі. Замовлення номера. Загальні відомості про країну.
Державний устрій. Юридичні професії. Автобіографія. Працевлаштування і
проходження співбесіди. Правила складання та оформлення ділових листів.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню та розвитку
іншомовної компетенції, необхідної для коректного вирішення комунікативних
задач у різноманітних ситуаціях побутового та професійного спілкування;
формуванню соціокультурної компетенції і поведінкових стереотипів,
необхідних для успішної адаптації випускників на ринку праці; вмінню
самостійно набувати знання для здійснення побутової та професійної
комунікації іноземною мовою; формуванню знань і навичок нормативної
граматики; навчанню основ письма; ознайомленню з інформацією
країнознавчого та культурологічного характеру.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• сформують навички читання та перекладу незначних за об’ємом текстів;
• опанують основи орфографії, фонетики, морфології, граматики та
синтаксису сучасної французької мови, які відповідають рівню А2
володіння іноземною мовою згідно мовленнєвих компетенцій, визначених
Радою Європи;
• розвинуть навички аудіювання (розуміння мовлення, повільного та
ретельно артикульованого, відповідно до рівня А2);
• навчаться взаємодіяти на рівні А2, тобто коротко описувати себе та інших
людей, відповідати та запитувати про особисте життя, місце проживання,
повсякденну діяльність, їжу, тощо;
• опанують лексичним матеріалом для успішного працевлаштування і
проходження співбесіди;
• сформують навички грамотного складання та оформлення ділових листів.
Пререквізити: «Другу іноземну мову» здобувачі вищої освіти освітнього
ступеню «бакалавр» починають вивчати з рівня А0, а отже, від студентів не
вимагається попереднього знання мови.

ЕТИКА БІЗНЕСУ
Вивчає етичні основи підприємництва та соціально-психологічні аспекти
трудових відносин.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділяється етичним нормам
професійної діяльності та формуванню навичок їх використання.

У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• Оволодіють знаннями щодо сутності та особливостей інтегрування ділової
етики в сучасне бізнес-середовище.
• Розумітимуть характерні риси корпоративного управління як засобу
етичного регулювання взаємовідносин в колективі.
• Здобудуть уявлення про етичні основи ділових відносин у бізнесі.
• Знатимуть правила ділового етикету як засобу організації професійної
взаємодії.
• Володітимуть знаннями щодо стилю та манер ділової людини.
• Знатимуть
етичні
стандарти організації і
проведення
ділових комунікативних заходів.
• Отримають
знання
щодо етичних норм у
міжнародних
ділових відносинах.

Пререквізити: «Філософія».

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
Вивчає теоретичні та практичні проблеми, які пов’язані з процесом
становлення та розвитку європейської інтеграції з урахуванням політичного,
інституційного, економічного, торговельного, секторального та ринкового
формату її забезпечення; визначенням перспектив інтеграційної активності
України в умовах глобалізації.
Основа увага при вивченні дисципліни приділяється питанням: визначення
чинників, передумов та етапів розвитку європейської інтеграції; формуванню
інституційних засад функціонування Європейського Союзу; спільного ринку як
основи функціонування ЄС; діяльності Європейського валютного союзу в
контексті вступу та проблем функціонування; особливостей розвитку
торговельної політики ЄС; застосування секторальної політики ЄС; політики ЄС
у сфері розвитку інфраструктури; соціальної політики ЄС; регіональної
політики та політики зближення з ЄС; характеру проблем і перспектив розвитку
ЄС в ХХІ ст.; визначення напрямів європейської інтеграції України.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• розумітимуть основі поняття та теоретико-концептуальну вимірність
європейської інтеграції;
• вдосконалять уміння використовувати набуті знання для самостійного
аналізу процесів та явищ регіональної економічної інтеграції;
• набудуть практичних знань що виявлення форм конкуренції на спільному
ринку ЄС, можливих труднощів суб’єктів ЗЕД, що планують вихід на
європейський ринок.
Пререквізити: «Міжнародна економіка».

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ
Вивчає глобальні тенденції та інституційні засади міжнародних інформаційних
відносин та інформаційних війн.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється світовій економіці та
економічній інформації міжнародних організацій, формуванню та розвитку
системи міжнародних інформаційних відносин та причинам виникнення
інформаційних війн, міжнародному інформаційному бізнесу, інформаційній
безпеці в сучасному світі.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• Здобудуть вміння характеризувати базові поняття в галузі міжнародної
інформації та комунікації;
• Зрозуміють поняття інформаційних війн та інформаційної комунікації;
• Зможуть характеризувати засади міжнародної інформаційної політики та
інформаційної взаємодії;
• Зможуть орієнтуватись в міжнародних документах, що регламентують
діяльність в галузі міжнародної безпеки та захисту інформації;
• Отримають
навички з
аналізу
міжнародного іміджу
держави та підприємства;
• Використовуватимуть
у
практичнійта
аналітичній діяльності
економічну інформацію, що надається міжнародними організаціями.

Пререквізити:
діяльності»

«Інформаційні

технології

в

міжнародній

економічній

КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Вивчає сутність, основні завдання та напрями конкурентної політики як
складової економічної політики держави з метою захисту, розвитку,
стимулювання економічної конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності національної економіки.
Основну увагу при вивченні приділяється оволодіння студентами загальними
та фаховими компетентностями і досягнення ними розуміння основних понять,
принципів, засад формування державної конкурентної політики на
національному та міжнародному рівнях.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• отримають систематизовані та цілісні знання про засади конкурентної
політики держави;
• оволодіють основними поняттями та категоріями політичної науки з
метою практичного застосування у майбутній професійної діяльності;
• ознайомляться з науковими підходами до аналізу сучасних тенденцій
конкурентної політики та стратегії на національному та міжнародному
рівнях;
• усвідомлять сутність конкурентних 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», «Міжнародні економічні відносини».

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
Вивчає предмет і завдання дисципліни «Критичне мислення». Форми мислення
та його різновиди. Сутність та складові критичного мислення. Комунікативні та
психологічні аспекти критичного мислення. Мовна картина світу в системі
критичного аналізу. Семантика. Критичний аналіз тексту. Логічне знання як
процес становлення критичного мислення. Закони та правила формальної логіки
в системі мислення. Аргументація в системі логічного мислення. Доведення,
спростування та критика. Аналітична філософія. Система аналітичного
мислення та її складові. Міркування та судження в системі аналітичного
мислення. Практичні засади формування аналітичного мислення. Вирішення
задач та кейсів, спрямованих на розвиток аналітичного, логічного та критичного
мислення.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню системи знань
та практичних навичок щодо розвитку критичного мислення, оволодіння
навичками логічного аналізу, теоретичними та практичними засадами культури
мислення особистості, які відповідають сучасним викликам та запитам, що
постають у юридичній практиці, набуття здатності здійснювати аналіз
суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне
бачення шляхів її розв’язання.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• розвинуть вміння знаходити потрібну інформацію у потоці
інформаційного хаосу;
• вдосконалять вміння аналізувати інформацію, тлумачити мотиви дій,
учинків мовців, розрізняти правдиву та неправдиву інформацію;
• здобудуть навички визначати форми доведення і вміння виражати його у
термінах і в символічній формі.
• отримають
навички
побудови
логічно-вивіреної
промови,
з
використанням аргументації та апеляції.
• удосконалять вміння систематизації інформації, визначення зв’язків між
інформаційними блоками;
• сформують вміння неупереджено, критично ставитись до інформації та
приймати рішення, використовуючи навички критичного мислення.
Пререквізити: «Економічна теорія»

МАСОВІ КОМУНІКАЦІЇ
Вивчає масові комунікації в системі наукового знання, виникнення масових
комунікацій в суспільстві: функціональний підхід. Основні теорії та моделі
масових комунікацій. Комунікатор та аудиторія ЗМК як об’єкт дослідження.
ЗМК як соціальний інститут та соціальна підсистема. Інформаційне суспільство
та глобалізація комунікативних процесів. Internet у системі масової комунікації.
Соціальні інтереси суб’єктів масової комунікації. Форми та формати масової
комунікації. Ефекти масової комунікації та ефективність діяльності ЗМК.
Громадська думка як стан масової свідомості. Інформаційно-психологічний
вплив та маніпулятивний потенціал ЗМІ в контексті масової свідомості. Засоби
масової інформації та політика: моделі та способи взаємодії.
Основна увага у вивченні дисципліни полягає у формуванні системи знань про:
сутність і природу масової комунікації; структуру і елементи системи масової
комунікації; роль комунікації в механізмі забезпечення стійкості соціуму;
теоретичні і прикладні моделі масової комунікації; соціокультурні передумови
формування і розвитку ЗМК; місце масової інформації та масової комунікації в
конкурентному середовищі, а також в житті індивіда і соціуму в цілому; основні
засоби і методи впливу ЗМІ на масову аудиторію, їх маніпулятивні можливості;
інформаційно-психологічні впливи та їх результати (медіа-ефекти); форми і
види регуляції відносин у діяльності ЗМК; співвідношення професійних
факторів і факторів груп інтересів в реальній діяльності інформаційних органів.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• використовувати понятійно-категоріальний апарат соціології масових
комунікацій;
• аналізувати масову комунікацію як цілісну систему, соціальний інститут,
вид бізнесу, її роль в соціальних процесах та вплив на різні соціальні
структури;
• використовувати набуті теоретичні знання соціології масових комунікацій
для аналізу процесів формування громадської думки та інформаційної
безпеки суспільства;
• аналізувати аудиторію ЗМК та встановлювати її риси;
• оцінювати ефективність застосування у практиці ЗМК комунікативних
методів та моделей;
• виявляти використання маніпулятивних можливостей та технологій у
практиці сучасної масової комунікації, в т. ч. в умовах інформаційної

війни;
• застосовувати теоретичні та емпіричні методи соціологічного аналізу для
дослідження, оцінки стану та тенденцій розвитку засобів інформації та
комунікації;
• самостійно аналізувати та оцінювати процеси, які відбуваються в
сучасному українському суспільстві в сфері масових комунікацій;
• використовувати отримані знання і компетенції у майбутній професійній
діяльності.
Пререквізити: «Політологія», «Крос-культурний менеджмент».

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
Вивчає теоретичні та практичні проблеми, які пов’язані з: економічними
відносинами країн у контексті світового господарства; закономірностями
розвитку форм міжнародних економічних відносин, що стимулюються рухом
факторів виробництва, процесами інтернаціоналізації продуктивних сил та
особливостями міжнародної економічної політики держав.
Основа увага у вивченні дисципліни приділяється питанням: розвитку
світового господарство як системи; сутності та форм міжнародного поділу
праці; механізмам взаємодії національних економік країн світу; особливостям
міжнародної економіки та міжнародної економічної політики; моделей
міжнародної торгівлі; класичної та альтернативної теорії міжнародної торгівлі;
неокласичної моделі міжнародної торгівлі; характеру впливу міжнародної
торгівлі на доходи; спрямованості міжнародної торговельної політики;
визначення сутності, рівнів і тенденцій розвитку системи регулювання
міжнародних торговельно-економічних відносин; міжнародного руху капіталу;
макроекономічних наслідків вивозу капіталу для країн-донорів та країнреципієнтів; міжнародної міграція робочої сили; формування платіжного
балансу; валютно-фінансових міжнародних відносин; макроекономічної
політика у відкритій економіці; спрямованості міжнародної економічній
інтеграції.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• розумітимуть логіку, основні закономірності розвитку процесів
міжнародної економічної взаємодії держав, можливості та загрози, які
супроводжують входження національних економік відкритого типу в
систему світогосподарських зв’язків;
• ідентифікуватимуть причини та тенденції інтернаціоналізації економіки,
форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності;
• знатимуть форми реалізації міжнародної економічної діяльності,
особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних
економічних організацій;
• вмітимуть творчо аналізувати стан і тенденції розвитку міжнародної
економічної системи, визначати проблеми й перспективи її розвитку;
• розумітимуть наслідки та макроекономічні ефекти інтеграції держав в
глобальне торговельне, інвестиційно-фінансове, науково-технічне тощо
середовище;
Пререквізити: «Макроекономіка», «Економічна теорія».

МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО
Вивчає поняття та історію виникнення та становлення міжнародного
гуманітарного права, систему міжнародно визнаних правових норм і принципів,
що застосовуються під час збройних конфліктів, встановлюють права і
обов’язки суб’єктів міжнародного права щодо заборони чи обмеження
використання певних засобів і методів ведення збройної боротьби, забезпечення
захисту жертв конфлікту та визначають відповідальність за порушення цих
норм.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теоретичним та
практичним аспектам врегулювання міжнародно-правових відносин; основним
принципам міжнародного гуманітарного права; особливостям формування
структури міжнародного гуманітарного права, його галузей та інститутів;
правовому статусу суб’єктів; міжнародно-правовій відповідальності держав та
індивідів; мирному врегулюванню міжнародних конфліктів; нормотворчому
процесу та процедурі укладення міжнародних договорів.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• розумітимуть роль міжнародного гуманітарного права у регулюванні
міжнародних відносин, у захисті інтересів суб’єктів міжнародного права;
• характеризуватимуть взаємодію та співвідношення міжнародного права з
внутрішньодержавним правом;
• зможуть готувати проекти міжнародних договорів, знатимуть процедуру
ведення міжнародних переговорів та підписання міжнародних договорів;
• вмітимуть надавати кваліфікацію щодо дотримання норм та основних
принципів міжнародного права;
• розумітимуть основні механізми притягнення до відповідальності,
мирного врегулювання міжнародних спорів, застосування міжнародноправових санкцій;
• знатимуть основні правила використання міжнародної території,
морського та повітряного простору, міжнародного захисту прав людини,
• захисту навколишнього середовища, підтримання дипломатичних
відносин, функціонування міжнародних організацій.
Пререквізити: «Теорія держави і права», «Конституційне право»,

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Вивчає загальну систему управління, що включає організаційну структуру,
діяльність із планування, обов'язки, відповідальність, досвід, методи, методики,
процеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізу екологічної політики.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється сутності екологічних
відносин, а також завданню та функціям державних/недержавних органів щодо
їх забезпечення. Студенти вивчають: практика реалізації глобальних
екологічних механізмів, державну екологічну політику, європейські стандарти
екологічного менеджменту EMAS, міжнародні стандарти екологічного
менеджменту серії ISO, вибір та прийняття природоохоронних рішень.
Концептуальні засади корпоративного екологічного менеджменту. Організація
корпоративного екологічного менеджменту. Екологізація функціональних сфер
управління організацією. Екологічний маркетинг. Екологічне та енергетичне
маркування. Інформаційне забезпечення екологічного менеджменту.
Екологічний контроль та аудит.загальну характеристика екологічного
менеджменту як галузі міжнародного менеджменту, організаційні та структурні
засади
екологічного
управління;
економіко-правовий
механізм
природокористування і охорони навколишнього середовища, правове
забезпечення екологічної безпеки.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• отримають системні знання щодо принципів організації та регулювання
державної екологічної політики;
• розумітимуть поняття, зміст, принципи, суб’єкти й об’єкти
природокористування, підстави його виникнення та припинення;
• зможуть орієнтуватися в організаційних заходах забезпечення екологічної
безпеки та основних видах управлінських процесів та відповідальності;
• розвинуть навички щодо екологічного контролю та аудиту, аналізу
нормативно-правових актів, що містять еколого-правові норми,
призначені для регулювання екологічних міжнародних правовідносин;
• зможуть узагальнювати отриману інформацію про характер екологічних
проблем в Україні та світі;
• отримають навички у складанні й оформленні міжнародних документів у
сфері екологічних відносин та забезпечення екологічної безпеки.
Пререквізити: «Теорія держави і права», «Міжнародний менеджмент»

МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ
Вивчає принципи та підходи щодо формування та організації системи
трансферу технології, нормативно-правові аспекти укладання відповідних угод
та договорів між фізичними та/або юридичними особами, яким
установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов'язки щодо
технології та/або її складових.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формування теоретичних і
практичних знань, навичок в одній з найбільш актуальних та трендових сфер
сьогодення – міжнародному трансфері технологій.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• ознайомляться поняттям міжнародного трансферу технологій, трансфером
технологій у міжнародних відносинах;
• міжнародним трансфером технологій як інструментом політики в еру
інформаційного суспільства та науково-технічної революції, історією
становлення міжнародного трансферу технологій;
• нормами «Міжнародного кодексу поведінки у сфері трансферу
технологій», міжнародними угодами у сфері трансферу технологій;
• засвоять роль та місце міжнародного техногенного трансферу в парадигмі
концепції сталого розвитку людства;
• здобудуть навички обґрунтовувати власну точку зору з питань
міжнародного регулювання трансферу технологій, вільно оперуючи
поняттями і категоріями цієї сфери;
• засвоять фундаментальні теоретичні положення та категоріальний апарат
відповідного поняття, предмету, методу та принципів міжнародного
трансферу технологій;
• вмітимуть вибирати необхідні методи дослідження відповідної
проблематики, модифікуючи існуючі та розробляти нові, виходячи із
завдань конкретного дослідження; будуть спроможні обробляти отримані
результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням наявних
наукових і прикладних джерел;
• орієнтуватимуться в міжнародних та транснаціональних відносинах
стосовно передових технологічних здобутків людства.
Пререквізити: «Міжнародне публічне право», «Право
організацій», «Міжнародне кримінальне право», «Право
договорів».

міжнародних
міжнародних

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
Вивчає форми, методи та механізм реалізації міжнародної торгівлі.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділено формуванню у студентів
комплексу знань основних теоретичних положень та закономірностей розвитку
міжнародної торгівлі та обґрунтуванню ними сценаріїв можливих наслідків та
загроз під час виходу країни на світовий ринок товарів та послуг.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• Оволодіють знаннями щодо сутності, чинників та ролі міжнародної
торгівлі в системі міжнародних економічних відносин.
• Знатимуть структуру міжнародної торгівлі та показники її розвитку.
• Визначатимуть періоди, особливості сучасного стану та перспективи
розвитку міжнародної торгівлі.
• Розумітимуть форми, методи та засоби організації міжнародної торгівлі
товарами.
• Володітимуть методичним інструментарієм статистики міжнародної
торгівлі товарами та послугами.
• Здобудуть знання класичної, неокласичної, альтернативної теорій
розвитку міжнародної торгівлі, особливостей розвитку міжнародної
торгівлі в теорії загальної рівноваги.
• Визначатимуть механізми митно-тарифного та нетарифного регулювання
міжнародної торгівлі.
• Розумітимуть особливості застосування інструментів регулювання
міжнародної торгівлі за умов досконалої та недосконалої конкуренції на
ринках.
Пререквізити: «Макро- і мікроекономіка», «Міжнародна економічна діяльність
України», «Світовий ринок товарів та послуг».

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС
Вивчає сутність, еволюцію, основні характеристики та форми реалізації
міжнародного бізнесу.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється формуванню системи
теоретичних та прикладних знань щодо сутності, еволюції, основних
характеристик та форм міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;
особливостей функціонування суб’єктів міжнародного бізнесу та його
секторальної специфіки; методів управління міжнародною підприємницькою
діяльністю в умовах ризикованості та невизначеності міжнародного та
національного бізнес-середовищ.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• опанують теоретичну базу становлення сучасної моделі міжнародного
бізнесу;
• знатимуть форми реалізації міжнародного бізнесу;
• розумітимуть сутність ТНК та їх роль у міжнародному бізнесі;
• вмітимуть аналізувати середовище міжнародного бізнесу;
• розумітимуть секторальні особливості міжнародного бізнесу;
• оволодіють методами прийняття рішень в умовах невизначеності
середовища міжнародного бізнесу.
Пререквізити:
«Макроекономіка»,
економічні відносини».

«Мікроекономіка»,

«Міжнародні

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ
Вивчає теоретичні та методичні засади формування та впровадження
комплексу маркетингу підприємств-суб’єктів міжнародних економічних
відносин; новітні тренди розвитку міжнародного маркетингового середовища;
прикладний інструментарій реалізації маркетингових завдань підприємств –
суб’єктів міжнародних економічних відносин.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється методичним підходам
моніторингу стану міжнародного маркетингового середовища; оцінюванню
рівня привабливості ринків/ ринкових сегментів зарубіжних країн для
здійснення міжнародної економічної діяльності підприємства; розумінню змісту
та складових забезпечення маркетингового супроводу міжнародної економічної
діяльності підприємств.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• здобудуть комплексне розуміння сутності й особливостей функціонування
середовища міжнародного бізнесу з огляду його впливу на міжнародну
маркетингову діяльність;
• зможуть аналізувати міжнародні ринки товарів/послуг, факторів
виробництва з огляду обгрунтування пріоритетів та складових комплексу
міжнародного маркетингу підприємств;
• набудуть практичні навички здійснювати аналіз статистичної та
фінансової звітності з метою визначення конкурентних позицій
міжнародних бізнес- суб’єктів;
• розвинуть навички письмових та усних науково-практичних фахових
дискусій, підготовки презентацій спеціалізованих проектів;
• оволодіють алгоритмами використання для дослідницьких цілей
інформаційних англомовних ресурсів міжнародних організацій,
національних статистичних служб, консалтингових компаній, асоціацій
маркетологів тощо.
Пререквізити:
відносини».

«Економіка

підприємства»,

«Міжнародні

економічні

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
Вивчає історичні процеси становлення галузі міжнародного права прав людини
та її сучасного стану, правотворчої та правозастосовної діяльності суб’єктів
міжнародного права в цій сфері правовідносин; знайомить з науковими
концепціями,
доктринами,
міжнародними
джерелами,
внутрішнім
законодавством, діяльністю суб’єктів та іншими правовими явищами у сфері
міжнародного права прав людини з цього питання; права і свободи людини,
механізми забезпечення їх захисту на міжнародному рівні, також вивчає
міжнародні конвенції ООН з прав людини та їх договірні органи контролю за
дотриманням; колективні права та їх захист, європейську систему захисту прав
людини, інституційні органи, конвенції Ради Європи з прав людини та їхні
договірні органи контролю, регіональні системи захисту прав людини, а саме:
міжамериканську, африканську, арабську, південно-східну; судову систему
захисту прав людини, діяльність європейського суду з прав людини,
національне законодавство у сфері захисту прав людини.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється системі захисту прав
людини ООН, аналізу Загальної декларації прав людини 1948 р., Міжнародного
пакту про громадянські і політичні права 1966 р. та Факультативного протоколу
1966 р. до нього, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні
права 1966 р. та Факультативного протоколу 2008 р., процедурам розгляду
індивідуальних повідомлень, також значна увага приділяється європейській
системі захисту прав людини, Європейській конвенції про захист прав людини
та основних свобод 1950 р., Європейській соціальній хартії 1961 р. (переглянута
у 1996 р.) та іншим, європейському суду з прав людини, імплементації
міжнародних стандартів з прав людини у національне законодавство,
механізмам нагляду та контролю за дотриманням, практиці застосовувати
знання і навички в сфері захисту прав людини.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• здобудуть розуміння комплексного підходу до вивчення міжнародноправового регулювання захисту прав людини;
• зможуть використовувати юридичні
застосовуються у сфері прав людини;

поняття

та

категорії,

що

• тлумачити нормативний зміст і юридичну природу основних міжнародноправових актів з питань захисту прав людини;
• аналізувати ситуації з дотриманням прав людини та ідентифікувати
випадки порушення прав людини;
• зможуть використовувати набуті знання в професійній діяльності:
підготовці законопроектів, звернень до національних, міжнародних та
• іноземних судових
організацій;

установ

і

відповідних

органів

міжнародних

• зможуть проводити юридичний аналіз та синтез при опрацюванні
значного масиву правового матеріалу з наданням власних висновків та
пропозицій;
• отримають навички в підготовці довідок та рекомендацій з питань
міжнародного права прав людини для органів державної влади України;
• виявляти соціальну відповідальність за результати прийняття рішень в
сфері захисту прав людини;
• використовувати здобуті знання для застосування міжнародних
механізмів захисту прав людини у сучасних умовах на практиці.
Пререквізити: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Історія
міжнародного права» «Міжнародне публічне право».

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ І ПРИВАТНЕ ПРАВО
Вивчає теоретичні та практичні проблеми, що пов’язані
з
загальнотеоретичними основами у правовідносинах між державами, правовим
статусом суб'єктів міжнародного права, міжнародних цивільно-правових
відносинах, правовим статусом суб'єктів міжнародного приватного права.
Основа увага при вивченні дисципліни приділяється: визначенню понять,
предмету та системи міжнародного приватного права; аналізу джерел
міжнародного приватного права; узагальненню основ правозастосування в
міжнародному приватному праві; визначенню повноважень фізичних,
юридичних осіб та держави як суб’єктів міжнародного приватного права;
сутності права власності у міжнародному приватному праві; розкриттю змісту
правочинів, договірних і недоговірних зобов’язань у міжнародному приватному
праві; характеристиці змісту договорів міжнародної купівлі-продажу товарів;
особливостям регулювання міжнародних перевезень вантажів, пасажирів та їх
багажу; визначенню специфіки трудових, сімейних і спадкових правовідносин
у міжнародному приватному праві; особливостями здійснення міжнародного
цивільного процесу; визначенню етапів проведення міжнародного
комерційного арбітражу.
У результаті опанування дисципліни студенти:
• розумітимуть особливості функціонування інститутів міжнародного
приватного права; ключові міжнародні договори стосовно регулювання
приватно-правових відносин з іноземним елементом;
• вдосконалять підходи до аналізу змісту міжнародних договорів,
вітчизняних та іноземних нормативно-правових актів, звичаїв торгового та
ділового обігу, прецедентів;
• набудуть практичних знань правильного застосування колізійних і
матеріально-правових норм у приватно-правових відносинах з іноземним
елементом.
Пререквізити: «Теорія держави і права».

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» спрямовує 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 навчальної 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».

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО
Вивчає ораторське мистецтво як навчальну дисципліну. Теорію мовлення –
методологічна основа ораторського мистецтва. Красномовство. Основи
ораторської майстерності. Оратора і аудиторію. Основні правила та вимоги
підготовки оратора до публічного виступу. Основи техніки мовлення. Фігури
мовлення в ораторському мистецтві.
Основна увага у вивченні дисципліни полягає у формуванні у студентів
системного, цілісного уявлення про основні закони ораторського мистецтва як
науки, спрямованої на розвиток інтелекту, та культури мовлення майбутнього
фахівця.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• сформують вміння застосовувати основні закони ораторського мистецтва в
практичній діяльності економіста, психолога, фахівця у сфері міжнародного
бізнесу, банківської справи, фінансового посередництва, страхової справи,
менеджера та фахівця у сфері туризму;
• сформують вміння правильно вибирати тему промови та якісно її
підготувати;
• на основі спостережень та аналізу бази даних вміння створювати «портрет
аудиторії»;
• сформують вміння правильно вибирати професійно значущий мовленнєвий
жанр, що відповідає конкретній ситуації та створювати максимально
ефективну композицію промови;
• правильно вести розгорнутий монолог, ефективну бесіду з питань
міжнародних економічних відносин, банківської справи, страхування,
фінансового посередництва, психології, готельного, ресторанного й
туристичного менеджменту, а також курортної справи, міжнародного
готельного і туристичного бізнесу;
• ефективно вирішувати комунікативні та мовленнєві завдання в кожній
конкретній ситуації;
• вміння логічно правильно, змістовно й емоційно виражати думки в словах,
відповідно до їх змісту, умов комунікації та аудиторії, прагнучи при цьому
передати свій індивідуальний стиль;
• володіти полемічним мистецтвом (диспут, полеміка, дискусія), вільно
використовувати ці знання, вміння та навички для досягнення
комунікативного успіху у професійній сфері.
Пререквізити: «Філософія».

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 приділяється оволодінню науковим світоглядом, культурою
мислення, формуванню 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 навчальної 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».

ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ ТА РЕЖИМИ КРАЇН СВІТУ
Вивчає політичну систему: суть, структура та функції. Типологію політичних
систем та режимів. Сутність та причини виникнення тоталітаризму.
Авторитарний політичний режим. Трансформацію політичних режимів.
Демократію як політичний режим. Форми правління у контексті глобалізації.
Політична система США. Політичну систему 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 приділяється опануванню 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 навчальної дисципліни студенти:
• вивчать основні моделі політичного розвитку країн;
• вивчать основних гравців на міжнародній арені;
• сформують комплексне розуміння процесів та явищ, що наповнюють
політичну владу, як інструмент світової політики;
• вивчать стан політичної системи конкретної країни, як стійкої форми
людських відносин, за посередництвом якої приймаються і проводяться в
життя авторитетно-владні рішення у конкретному суспільстві;
• розумітимуть принципи розвитку та функціонування політичних систем
країн світу, особливості функціонування політичної системи України.
Пререквізити: «Теорія міжнародних відносин».

ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
Вивчає організаційні форми підготовки договорів, процедуру укладення
договору, особливості видів висловлення згоди на обов’язковість договору,
конституційно-правове регулювання процесу укладення міжнародних
договорів, форму міжнародних договорів, тлумачення договорів, виконання
міжнародних договорів, внесення поправок та змін до міжнародного договору,
недійсність договору, припинення та призупинення дії договорів,
правонаступництво держав щодо міжнародних договорів, притягнення до
відповідальності за невиконання положень міжнародних договорів.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється положенням Віденської
конвенції про право міжнародних договорів 1969 року; досконалому знанню
законодавства України про міжнародні договори; особливостям стадій
укладання міжнародних договорів, умінню формулювати результати
юридичного аналізу питання у вигляді юридичних висновків, довідок,
відповідей, звітів й інших документів з правильним оформленням посилань на
норми міжнародного та національного (українського та закордонного) права.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• умітимуть знаходити потрібні міжнародні договори та встановлювати
юридичний статус міжнародного документа за формальними
ознаками;
• умітимуть передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання
міжнародного договору та визначати політичні, дипломатичні,
іміджеві, суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з розробкою
й укладанням міжнародних договорів, уміння взаємодіяти з
фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких
ризиків;
• умітимуть складати проекти міжнародного договору та пов’язаної
документації (закону про ратифікацію, пояснювальних записок
тощо).
Пререквізити: «Конституційне право», «Міжнародне публічне право».

ПРАВО РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
Вивчає систему мирних засобів врегулювання міжнародних спорів та
особливостей застосування мирних засобів у сучасних міжнародних відносинах.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється узагальненню та аналізу
практики використання універсальних і регіональних конвенцій, міжнародних
документів, нормативних документів та актів міжнародного та національного
права, регламентів судів, рішень та ухвал міжнародних судових установ,
консультативних висновків судових органів щодо вирішенням міжнародних
спорів та конфліктів міжнародного характеру.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• зможуть застосовувати положення міжнародних угод з врегулювання
міжнародних спорів за участю України та враховувати особливості їх
реалізації;
• зможуть застосовувати регламенти судів, рішень та ухвал
міжнародних судових установ, консультативних висновків судових
органів, а також аналізувати правові категорії, наукові погляди та
концепції, характерні для права мирного вирішення міжнародних
спорів як галузі міжнародного публічного права та міжнародного
економічного права;
• зможуть проводити аналіз доктринального та офіційного тлумачення
норм міжнародно-правових договорів з вирішення міжнародних
спорів за участю України.
Пререквізити: «Міжнародне публічне право».

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вивчає порядок і правила використання існуючих правових норм при
регулюванні зовнішньоекономічної діяльності.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється правовому захисту
інтересів фізичних й юридичних осіб у відносинах із суб’єктами
господарювання, органами державної влади, правоохоронними та судовими
органами, включаючи міжнародні судові установи.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• вивчать правові засади регулювання і здійснення зовнішньоекономічної
діяльності;
• вивчать основні міжнародні договори у сфері правового регулювання ЗЕД,
умови та вимоги до здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
• оволодіють системою знань щодо відповідальності за правопорушення у
зовнішньоекономічній сфері;
• сформують систему знань про основні положення Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом;
• сформують практичні навички орієнтування у системі міжнародних
договорів та національного законодавства з питань правового регулювання
ЗЕД,
• зможуть визначати переваги укладення Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом;
• зможуть аналізувати зміст нормативних актів, що складають правовий
фундамент регулювання і здійснення ЗЕД, та належним чином їх тлумачити.
• Зможуть застосовувати норми правових актів у практичних ситуаціях,
зокрема при укладанні зовнішньоекономічних контрактів, використанні
засобів правового захисту прав суб’єктів ЗЕД.
Пререквізити: «Правознавство»

ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ
Вивчає психологічні джерела, чинники, механізми та закономірності розвитку
бізнесу як системи; роль та місце психічні явища в діяльності бізнесмена;
психологічні проблеми суб’єктів бізнесу як юридичних осіб; психологічні та
юридичні передумови формування ділової активності у бізнесі; процес
формування підприємницької мотивації; професійно важливі психологічні
якості бізнесмена; психологічні та юридичні аспекти успішної бізнесдіяльності; основні напрями та підходи в оцінці професійних і ділових якостей
бізнесмена; основи підбору та заохочення персоналу; роль та значення
комунікативних процесів в діяльності підприємця; психологічне значення
ділового спілкування в досягненні успіху; персонал-технології у психології
бізнесу; споживчу поведінку як результат і фактор бізнес-діяльності;
психологічну і юридичну допомогу суб’єктам бізнесу; психологічну культуру
та корпоративний кодекс поведінки у бізнесі; основні морально-етичні
проблеми представників сучасного бізнесу.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється аналізу бізнесу як
соціально-економічного і психологічного явища; законодавчим основам
регулювання сфери бізнесу – правилам гри / поведінки бізнесменів, працівників
і держави в системі відносин ринкового типу; ролі пізнавальних процесів в
діяльності підприємця; вирішенню психологічних проблем суб’єктів бізнесу як
юридичних осіб; особистісним якостям, які сприяють і перешкоджають успіху
в бізнесі; причинам та наслідкам виробничих конфліктів; психологічним та
юридичним підходам до вирішення конфліктних ситуацій; психологічним та
юридичним аспектам успішної бізнес-діяльності; основам ефективного
цілепокладання; факторам впливу на успішність бізнес-діяльності; формуванню
мотивації за рахунок використання методів психологічного та дисциплінарного
впливу; пошукам причин демотивації персоналу та способам її корекції;
психологічній і юридичній допомозі суб’єктам бізнесу; розумінню причин
стресу у бізнесі і визначенню стратегій його подолання; діагностиці професійної
придатності та психологічних проблем особистості в бізнесі; психологічному та
юридичному консультуванню як виду допомоги суб'єктам бізнесу; основним
елементам культури бізнесу; правилам і нормам бізнес-поведінки; принципам
культури бізнес-діяльності.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:

• здобудуть комплексне розуміння бізнесу як складного соціальнопсихологічного феномену, зрозуміють психологічні закономірності та
особливості бізнес-процесів; сформують цілісне уявлення про психологію
бізнес-організації як системи;
• отримають навички подолання конфлікту у бізнесі та формування
асертивної поведінки, здобудуть навички успішного використання
комунікативних процесів в діяльності бізнесмена та юриста;
• отримають навички використання психології успіху у бізнесі, здобудуть
комплексне розуміння особистісних якостей успішних бізнесменів,
юристів; отримають психологічні та юридичні навички в підготовці
успішних бізнес-проектів;
• здобудуть комплексне розуміння сучасних методів
підвищення кваліфікації персоналу підприємства;
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• отримають психологічні та юридичні навички подолання і профілактики
стресу та професійного «вигорання» юриста, сформують впевненість у
собі та психологічна стійкість, уміння протистояння маніпуляціям;
• сформують правильну бізнес-поведінку з урахуванням основ етичного
кодексу підприємця, сформують елементи психологічної культури та
професійної етики юриста, комунікативної культури та психогігієни праці
юриста.
Пререквізити: «Психологія», «Психологія торгівлі».

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Вивчає спілкування як психологічний феномен, види, рівні та способи
спілкування; стилі спілкування, стратегії і тактики спілкування; вербальні та
невербальні засоби спілкування; психологічні характеристики ділового
спілкування: засоби ділового спілкування, відмінність його від повсякденного;
механізми психологічного впливу в процесі ділового спілкування, теорію і
техніку аргументації; різновиди комунікативних бар’єрів та шляхи їх
подолання; правила ефективного слухання; форми (корисливі, агресивні,
конфліктні) деструктивного спілкування; роль конфліктогенів у виникненні
конфліктів; особливості різних видів ділового спілкування (публічного виступу,
ділової бесіди); види переговорів і динаміку переговорного процесу, технологію
ведення переговорів, принципи конструктивної взаємодії з опонентом під час
переговорів; види дискусій і їх форми організації та технології проведення,
особливості застосування публічної критики; ділове спілкування керівника з
підлеглими: етапи управлінського спілкування, прийом відвідувачів, проблемні
та дисциплінарні бесіди, правила критики та звільнення підлеглих, рекомендації
щодо проведення ділових зборів та нарад; ефективність різних стилів
керівництва; передумови, способи попередження та розв’язання конфліктів в
сфері управління, конфлікти, що виникають з вини керівника; алгоритм
діяльності керівника з урегулювання конфлікту, методи психопрофілактики та
психокорекції конфлікту, психологічні прийоми у разі силового тиску і
шантажу, особливості взаємодії менеджера з конфліктною особою.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється найбільш поширеним
видам ділового спілкування: діловій бесіді та публічному виступу, правилам
організації і технологіям ведення переговорного процесу, вмінню
конструктивно взаємодіяти з опонентом, критикувати і адекватно реагувати на
критику; управлінському спілкуванню в його різноманітних проявах від
організації ефективної роботи в колективі (збори, наради, прийом відвідувачів)
до дисциплінарних і проблемних бесід з підлеглими і їх звільнення; ролі і
діяльності керівника в попередженні, запобіганні і розв’язанні конфліктів в
організації, а також взаємодії менеджера з конфліктними особами.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• Будуть знати: характерні особливості ділового спілкування: форми, стилі,

норми та засоби;
• Зможуть розпізнавати психологічні впливи та ефективно протидіяти їм;
• Будуть вміти використовувати різні тактики і техніки аргументації у
діловому спілкуванні;
• Здобудуть знання і вміння в інтерпретації невербальної комунікації;
• зможуть організувати та провести дискусію;
• знатимуть етапи, стратегії
переговорному процесі;
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• Зможуть запобігати виникненню конфліктів та конструктивно
розв'язувати.
Пререквізити: «Психологія бізнесу», «Етика бізнесу».
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СВІТОВА КУЛЬТУРА
Вивчає виникнення культури та мистецтва народів світу, їх розвиток;
збереження та примноження культурних традицій як складової цивілізаційного
поступу.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється вивченню культурних епох
розвитку людства від первісного суспільства до культури ХХ- початку ХХІ
століття.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• Поглиблять систему знань про світовий культурний процес;
• Здобудуть глибокі системні знання про традиції світової цивілізації;
• Сформують систему знань про загальнолюдські культурні цінності та
збагачуватимуть власну історико-культурну спадщину і долучаться до
духовного багатства світової цивілізації.

Пререквізити: «Історія
«Культурологія»

України», «Історія

української

культури»,

СВІТОВИЙ РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Вивчає особливості функціонування світового ринку товарів і послуг в умовах
інтенсифікації глобалізаційних процесів.
Основну увагу при вивченні дисципліни приділяється дослідженню та
прогнозуванню тенденцій розвитку світового ринку товарів і послуг.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
•

Оволодіють знаннями щодо сутності, умов та закономірностей розвитку
світового ринку товарів та послуг.

• Розумітимуть умови формування конкурентного середовища на світових
ринках товарів та послуг у контексті глобалізації світових економічних
процесів.
• Здобудуть комплексне уявлення про чинники формування кон’юнктури та
ціноутворення на світовому ринку товарів та послуг.
• Знатимуть товарну структуру світового ринку.
• Визначатимуть призначення основних
світового ринку товарів та послуг.

складових

інфраструктури

• Отримають навички дослідження та прогнозування кон’юнктури світових
ринків товарів і послуг, аналізу та змістовної інтерпретації отриманих
результатів.
• Володітимуть інформацією щодо сучасних тенденцій розвитку галузевих
світових ринків.
• Зможуть використовувати набуті знання при визначенні переваг та
недоліків здійснення зовнішньоекономічної діяльності на окремих
світових ринках товарів та послуг на основі тенденцій їх розвитку.
Пререквізити: «Міжнародна економіка»

СОЦІАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО
Вивчає сутність соціального лідерства та його місце в соціально-гуманітарному
дискурсі; теоретичне обґрунтування лідерства, його відмінність від
управлінської діяльності. співвідношення лідера і менеджера. лідерство і владу;
лідерство і панування; проблему насилля в соціальному лідерстві; функції
соціального лідерства; «символічне» насилля і засоби впливу; раціональне та
ірраціональне в соціальному лідерстві; основні типи лідерства; формальне і
неформальне лідерство; демократичне і авторитарне лідерство; традиційне,
харизматичне і раціональне лідерство; соціальне лідерство як джерело
соціальних трансформацій; специфіка лідерства в соціальній і економічній
сферах суспільного існування; горизонтальна і вертикальна соціальна ієрархія;
соціальний статус і ранг лідера; мережева соціальна організація; значення
особистості в розвитку суспільних процесів; соціальне лідерство в
інформаційному суспільстві; інновація і традиція; передбачення і
прогнозування в контексті соціального лідерства.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється теорії та практиці
правового регулювання суспільних відносин, правовому статусу суб’єктів
правовідносин; принципам адміністративного права; застосування заходів
адміністративного примусу, адміністративній відповідальності, щодо фізичних
і юридичних осіб; зміст адміністративно-правових норм та відносин, структура
та призначення публічної адміністрації, форми і методи її діяльності,
проходження публічної служби; теорії та практиці адміністративного
судочинства в Україні, правовому статусу суб’єктів правовідносин у сфері
здійснення адміністративного судочинства в Україні; принципам, а також змісту
правових інститутів адміністративного судочинства; захисту прав, свобод та
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічноправових відносин від порушень із боку органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів
під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі
законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти:
• Зможуть вільно володіти і
категоріальний апарат дисципліни;

використовувати

понятійно-

• Всебічно
аналізувати
соціально-економічну
дійсність
використанням знань з дисципліни «Соціальне лідерство»;
• Робити самостійний критичний
колективною діяльністю;

аналіз

проблем

із

управління

• Застосовувати набуті знання для вирішення своїх професійних
завдань;
• Вільно орієнтуватися у масиві різноманітних підходів до вивчення
феномену соціальне лідерство, використовувати різні за змістом та
світоглядною направленістю наукові праці, підручники, навчальні
посібники тощо;
• Об’єктивно аналізувати зміни правової
українського суспільства і держави;

реальності

у

житті

• Постійно використовувати набуті знання для пошуку власних
варіантів рішень і розвитку власних можливостей;
• Аргументувати свою точку зору і обстоювати її в дискусіях щодо
проблем соціального лідерства
Пререквізити: «Правознавство», «Філософія».

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 навчальної 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».

ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИКИ
Вивчає процес виникнення, розвитку та реалізації державно-правової доктрини,
з’ясування, з одного боку, взаємозв’язку та взаємовпливу характерних для
кожного історичного періоду уявлень про державу та право, з економічною,
соціальною та іншими сферами суспільного життя - з іншого.
Основна увага у вивченні дисципліни приділяється осмисленню державноправових концепцій минулого й сучасності як загальнолюдських цінностей, а
також формуванню у студентів світоглядної бази крізь призму еволюції
концепцій на походження держави та права.
У результаті опанування навчальної дисципліни студенти зможуть:
• набути загальні та фахові компетентності за відповідними освітньопрофесійними програмами;
• на основі загальнонаукових та спеціальних методів пізнання розвитку
людської цивілізації, з’ясовувати сутність держави та права як соціальних
інститутів, зміст термінів «держава», «право», «закон», еволюції їх змісту;
• 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;
• аналізувати витоки та зміст державно-правової думки в Україні, її
орієнтації на загальнолюдські цінності.
Пререквізити: «Теорія держави та права», «Політологія», «Філософія»

