
АННОТАЦІЯ 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Міжнародні та регіональні 

інститути» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: генезис міжнародних та 

регіональних інститутів. 

Метою навчальної дисципліни «Міжнародні та регіональні інститути» є 

виявлення суті категорії політичний інститут і специфіки міжнародної діяльності.  

Завдання:  

 ознайомити студентів з основними суб’єктами міжнародних і регіональних 

інститутів;  

 охарактеризувати основні типи міжнародних і регіональних інститутів; 

 розглянути базові технології організації міжнародних і регіональних 

інститутів; 

 довести, що застосування досвіду та знань у галузі міжнародних і 

регіональних інститутів зможе допомогти кожній людині стати професіоналом у 

будь-якій сфері суспільної діяльності; 

 виховати свідоме ставлення до політичної інформації, виробити цілісний 

підхід до її відбору, навчитися читати та аналізувати спеціальну літературу. 

У результаті вивчення теоретичного курсу студент повинен  

знати: 
 сутність і значення міжнародних організацій у світовому співтоваристві; 

 періодизацію та типологію міжнародних інститутів; 

 правові норми і принципи функціонування міжнародних організацій; 

 структуру та функції міжнародних організацій, механізм їх взаємодії та 

впливу на міжнародні відносини; 

 пріоритети, зміст та характер участі України в роботі міжнародних 

організацій 

уміти: 
 самостійно визначати політико-правові, соціально-економічні та 

інфраструктурні передумови створення та функціонування міжнародних 

організацій; 

 орієнтуватись в спеціальній літературі з питань міжнародних організацій; 

 на професійному рівні аналізувати інформацію про роботу міжнародних 

інститутів та оцінювати їхній реальний вплив на міжнародні економічні процеси в 

сучасному світі; 

 використовувати набуті знання з навчальної дисципліни для оцінки 

ефективності діяльності України у міжнародних організаціях; 

 розробляти проекти звернень, запитів, спільних заходів, щодо налагодження 

співробітництва з міжнародними організаціями; 

 представляти і відстоювати інтереси України та інтереси українських фірм і 

підприємств у міжнародних інституціях 

  володіти: 

 навичками оперування понятійним апаратом для опису взаємодії об’єктів й 

суб'єктів міжнародних і регіональних інститутів; 

 навичками спілкування, умінням встановлювати, підтримувати і розвивати 

політичні відносини з представниками державних структур та громадських 

організацій; 

 навичками аналізу та прогнозу розвитку міжнародних і регіональних 

інститутів. 

 

Сформовані компетентності: 

1. Інтегральні компетентності  



 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. 

2. Загальні компетентності 

 ЗК-1 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. Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  особистий  

професійний розвиток. 

 ЗК-2 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного співробітництва, зовнішньої та 

світової політики. 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. 

 ЗК-3 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. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. Формулювати задачі 

моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій. 

 ЗК-6 Визначати, оцінювати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку. 

 ЗК-14 Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати 

спроможність їх виконання та правомочність. 

3. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 СК-1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

та регіональних інститутів. Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами, 

усно і письмово, з професійних і наукових питань у сфері міжнародних та 

регіональних організацій. Формулювати задачі моделювання, створювати і 

досліджувати моделі міжнародних та регіональних інститутів. 

 СК-2 Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні 

відносини. 

 СК-3 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну 

мову, зокрема, з фахової тематики міжнародних організацій та інститутів. Брати 

участь у професійні дискусії у сфері міжнародних та регіональних інститутів, 

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

інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 СК-4 Аналізувати та оцінювати проблеми міжнародних та регіональних 

інститутів, способи та механізми забезпечення безпеки у міжнародному просторі та 

у зовнішній політиці держав. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за 

особистий професійний розвиток. 

 СК-5 Оцінювати та аналізувати міжнародні та регіональні інститути, їх 

проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем. Готувати 

аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних та регіональних 

студій.  

 СК-6 Знання про організацію та функціонування Європейського Союзу, 

розуміння сучасних європейських інтеграційних процесів та місця в них України. 



 СК-7 Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів і місця в них України. 

 СК-16 Здатність виявляти, спираючись на новітні підходи, що склались в 

сучасній науці, особливості національних процесів у різних країнах, враховувати їх 

вплив на сучасне суспільство, державну внутрішню, зовнішню та регіональну 

політику в умовах глобалізації. 

 

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-5 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних 

відносин, світової політики та зовнішньої політики держав. 

 РН-6 Демонструвати фундаментальні знання основних понять і категорій 

теорії зовнішньої і міжнародної політики, національної, регіональної 

(європейської) та глобальної безпеки. 

 


