
 

 

КАТАЛОГ  

навчальних дисциплін вільного вибору  

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Рекомендовані дисципліни Альтернативні дисципліни 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

ОП «Міжнародна інформація» 

І семестр 

Теорія і практика міжнародних переговорів  Кризові комунікації  

Інформаційно-аналітичний супровід 

міжнародного політичного процесу  

Аналіз інформації в міжнародному 

політичному процесі  

Соціальні медіа в міжнародних відносинах Міжнародний медіа-моніторинг  

ІІ семестр 

Консолідована інформація в зовнішній 

політиці держави  
Програмні засоби аналізу інформації  

Новітні міжнародні комунікації  Міжкультурні комунікації  

Економічна безпека України  
Участь України у міжнародних бізнес-

процесах: безпековий та інтеграційний вимір  

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»,  

ОП «Міжнародні економічні відносини» 

І семестр 

Міжнародний інвестиційний менеджмент  
Управління міжнародними 

капіталовкладеннями  

Глобальна макроекономічна політика  (№ 68) 
Макроекономічні виміри та стратегії сталого 

розвитку світового господарства 

Глобальні проблеми світового господарства і 

МЕВ  
Сучасні трансформації світового господарства 

ІІ семестр 

Інтелектуалізація світового економічного 

розвитку  

Людський капітал у глобальному 

інформаційному середовищі  

Практикум міжнародних переговорів  Міжнародний медіа-моніторинг  

Міжнародні фінансові ринки  Сегментація світового капіталу  

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»,  

ОП «Міжнародний бізнес» 

І семестр 

Глобальні екологічні проблеми в 

міжнародному бізнесі 
Економічна складова сучасної енергетики  

Міжнародний стратегічний маркетинг  Нейромаркетинг в міжнародному бізнесі  

Поведінкова економіка  Біхевіоризм в економіці  

ІІ семестр 

Диджиталізація міжнародного бізнесу  
Цифрова трансформація міжнародних 

економічних відносин 

Новітні міжнародні комунікації  Брендінг держави  

Менеджмент міжнародних бізнес-проектів  Project management  

Спеціальність 293 «Міжнародне право»,  

ОП «Міжнародне право» 

І семестр 

Міжнародно-правові стандарти розслідування 

авіаційних пригод  

Право Євросоюзу в сфері юстиції та 

внутрішніх справ   

Міжнародне кримінальне право  Перехідне правосуддя  

Міжнародне фінансове та банківське право  Правове регулювання статусу біженців  



ІІ семестр 

Міжнародне гуманітарне право  
Міжнародні стандарти місцевого 

самоврядування  

Практикум міжнародних переговорів  
Спеціальні служби в зовнішній політиці 

держави  

Міжнародне транспортне право  Міжнародні контракти  

Спеціальність 061 «Журналістика»,  

ОП «Журналістика» 

І семестр 

Репутаційний менеджмент  Інформаційно-комунікаційна стратегія 

громадських організацій  

Теорія масових комунікацій  Масова комунікація  

Політична журналістика  Діловий етикет  

ІІ семестр 

Урядові комунікації  Крос-культурні комунікації 

Медіакомунікації у міжнародних відносинах  Психологія мас  

Мультимедійне виробництво Медіавидавництво  

Спеціальність 186 «Видавництво та поліграфія»,  

ОП «Технології електронних мультимедійних видань» 

І семестр 

Відеовиробництво  Технології виробництва відеоконтенту  

Проєктування медіаконтенту  Інтелектуальна власність продуктів 

мультимедіа  

Мультиплатформені програмні засоби 

мультимедіа  

Моделювання програмними засобами  

ІІ семестр 

Електронні бібліотеки, довідкові та пошукові 

системи  

Технічні засоби виробництва інтернет ЗМІ  

Дидактичні основи розробки мультимедійних 

видань  

Технології виробництва мультимедійних 

навчальних видань  

Технології мультимедійних гіпервидань  WEB-технології в мультимедіа  

Спеціальність 242 «Туризм»,  

ОП «Туризм» 

І семестр 

Методи екскурсології   Глобальні дистриб'юторські системи  

Інноваційні технології в туризмі  Мультимодальні перевезення  

Туристична регіоналістика   Транснаціональні туристичні корпорації  

ІІ семестр 

Управління регіональним розвитком туризму  Регіонознавство  

Організація міжнародного туризму  Зовнішньоекономічна діяльність туристичного 

підприємства  

Діагностика ринку туристичних послуг   Міжнародний бізнес  

 

 
 


