
Вибіркові дисципліни (професійні) 2020/2021 навч. рік 

Кафедра туристичного бізнесу та країнознавства 
 

Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: європеїстика» 

 
Другий (магістерський) рівень вищої освіти: 

 

Курс: 2 

Семестр: 3 

.Вибір Назва дисципліни/ 

Блок дисциплін 

(Пакет)  

 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Викладач 

 

Передумови вивчення дисципліни Кількість 

студентів, 

які можуть 

одночасно 

навчатися 

(мінімальна - 

максимальна) 

Обрати один з пакетів 

П
ак

ет
 №

1
 

Публічна дипломатія  Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

проф. Миколенко 

Д.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Основи 

культурології»,  «Теорія та практика 

комунікацій», «Міжнародні відносини та 

світова політика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 -100 
Зовнішньополітичні 

процеси в країнах в 

Європи та Північної 

Америки 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

д.іст.н., проф. 

Миколенко Д.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Основи 

культурології»,  «Теорія та практика 

комунікацій», «Міжнародні відносини та 

світова політика». 



Модернізаційні 

процеси в економіці 

країн ЄС  

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.е.н., доц. Баранова 

В.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє вивчення дисциплін: 

«Політична географія світу», «Основи 

світової політики», «Міжнародна 

інтеграція та міжнародні організації», 

«Міжнародні економічні відносини», 

«ЄС та політика сусідства» 

Міжкультурна 

комунікація в 

міжнародних 

відносинах  

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.іст.н., доц. 

Панасенко Г.С. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Конфліктологія та теорія 

переговорів», «Теорія міжнародних 

відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах», «Міжнародні економічні 

відносини». 

П
ак

ет
 №

2
 

Культурна та 

гуманітарна 

дипломатія 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

д.іст.н., проф. 

Миколенко Д.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Основи 

культурології»,  «Теорія та практика 

комунікацій», «Міжнародні відносини та 

світова політика». 

 

Аналіз 

прогнозування 

зовнішньої політики 

країн ЄС та Північної 

Америки 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

д.іст.н., проф. 

Миколенко Д.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Політологія», «Теорія 

міжнародних відносин», «Основи 

культурології»,  «Теорія та практика 

комунікацій», «Міжнародні відносини та 

світова політика». 

 

Інституційна система 

ЄС 

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

к.е.н., доц. Баранова 

В.В. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє вивчення дисциплін: 

«Політична географія світу», «Основи 

світової політики», «Міжнародна 

інтеграція та міжнародні організації», 

 



«Міжнародні економічні відносини», 

«ЄС та політика сусідства» 

Мова та 

міжкультурна 

комунікація  

Кафедра туристичного 

бізнесу та 

країнознавства 

 

к.іст.н., доц. 

Панасенко Г.С. 

Вивчення дисципліни передбачає 

попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: «Конфліктологія та теорія 

переговорів», «Теорія міжнародних 

відносин», «Міжнародні відносини та 

світова політика», «Інформаційно-

аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах», «Міжнародні економічні 

відносини». 

 

 


