
АННОТАЦІЯ 

Метою навчальної дисципліни «Логістика міжнародних політичних 

та економічних стратегій» є формування у майбутніх фахівців системних 

знань і розуміння концептуальних основ логістики політичних стратегій, 

теорії й практики розвитку цього нового напряму в геополітиці та теорії 

міжнародних відносин та набуття навичок самостійної роботи щодо 

засвоєння навчального матеріалу стосовно сучасних методів вироблення та 

управління економічними стратегіями, оцінки ролі матеріальних та інших 

потоків в сучасних умовах розвитку простору міжнародних відносин. 

Завдання: 

 набуття студентами теоретичних знань з питань концепції, стратегії й 

тактики логістики міжнародних відносин та принципів і закономірностей 

створення й руху матеріальних та інтелектуальних потоків; 

 оволодіння студентами інтелектуальним інструментарієм розроблення та 

реалізації логістичних стратегій і тактик в дипломатії, економіці та в сфері 

міжнародних відносин; 

 вироблення навичок управління логістичними політичними стратегіями; 

 розуміння процесів формування та вдосконалення логістичних моделей 

політичних стратегій і механізмів їх функціонування в політиці міжнародних 

відносин; 

 здійснення аналітичної оцінки політичної, економічної, фінансової 

доцільності та наслідків прийняття логістичних політичних рішень, а також 

їхнього впливу на міжкультурний діалог. 

Сформовані компетентності: 

 ІК Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності або в процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов та вимог. 

 ЗК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики. Вільно 

спілкуватися державною та іноземними мовами усно і письмово, з 

професійних і наукових питань.  

 ЗК2 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої 

та світової політики. 

 ЗК3 Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого 

загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових 

проблем. 

 ЗК5 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики. 



 ЗК6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

 ЗК7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми 

та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. 

 ЗК8 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на 

міжнародні відносини. 

 ЗК9 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної 

безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та 

механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 

політиці держав 

 СК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції дипломатичної 

служби. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами, усно і 

письмово, з професійних і наукових питань у сфері міжнародної політики.  

 СК2 Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 

об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій. 

 СК3 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики дипломатичної служби. Брати участь у 

професійні дискусії у сфері дипломатичної служби, поважати опонентів і 

їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 СК4 Аналізувати та оцінювати проблеми дипломатичної служби, способи та 

механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 

політиці держав. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за 

особистий професійний розвиток. 

 СК5 Оцінювати та аналізувати дипломатичну службу, їх проблеми та 

ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. Готувати 

аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних 

комунікацій. 

 СК9 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

 СК10 Критично осмислювати та аналізувати дипломатичну службу та її 

вплив на міжнародні відносини. 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої 

програми: 

 РН 1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики 

 РН 3 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики 

 РН 4 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародної та національної 

безпеки, міжнародні та інтернаціоналізовані конфлікти, підходи, способи та 



механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній 

політиці держав 

 РН 5 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав 

 РН 9 Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій 

 РН 10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень 

міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики 

 РН 12 Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі 

об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних 

комунікацій та регіональних студій 

 РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток 

 


