
Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

Вибіркові дисципліни (професійні) 2021/2022 навч. рік 
 

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

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) 

 Вибір 2. 

 Цикл професійної підготовки 
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Внутрішні та зовнішні 

фактори формування 

зовнішньої політики 

Кафедра міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та безпеки 

К.політ. н. Застава 

І.В. 

Базові знання зі 

спеціальності 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії»: Теорія 

міжнародних 

відносин, 

Політологія, 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика 

5-13 



Система та механізми 

здійснення зовнішньої 

політики 

Кафедра міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та безпеки 

К.політ. н. Застава 

І.В. 

Базові знання зі 

спеціальності 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії»: Теорія 

міжнародних 

відносин, 

Політологія, 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика 

5-13 

Аналіз та 

прогнозування 

зовнішньої політики 

Кафедра міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та безпеки 

К.політ. н. Застава 

І.В.  

Базові знання зі 

спеціальності 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії»: Теорія 

міжнародних 

відносин, 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика, 

Інформаційно-

аналітична 

діяльність в МВ, 
Аналіз 

зовнішньої 

політики 

5-13 
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Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення візитів та 

переговорів 

Кафедра міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та безпеки 

К.політ. н. Мовчан 

У.І. 

Вивчення 

дисципліни 

відбувається на 

базі засвоєних 

знань   із «Теорія 

міжнародних 

відносин», 

«Інформаційно-

аналітичне 

забезпечення 

зовнішньої 

політики», 

«Міжнародні 

відносини та 

світова 

політика» та 

«Теорія та 

практика 

комунікацій» 

5-13 

Організація 

дипломатичних 

брифінгів та прес-

конференцій 

    



Дипломатична робота 

та дипломатичні 

документи 

Кафедра міжнародних 

відносин, 

міжнародної 

інформації та безпеки 

Ст. викл. Безрученко 

В.О.  

Базові знання зі 

спеціальності 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії»: 

Дипломатична та 

консульська 

служба, 

дипломатичний 

етикет і 

протокол, 

Дипломатична 

кореспонденція, 

Дипломатичні 

переговори 

5-13 

 

 


