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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Методологічні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю. Організація
дослідження зовнішнього ринку. Планування стратегії зовнішньоекономічної
діяльності фірми. Організація експортно-імпортних операцій. Організація
зустрічних
експортно-імпортних
операцій.
Управління контрактною
діяльністю. Ціноутворення на зовнішньому ринку. Механізм розрахунків за
зовнішньоторговельними операціями. Митні процедури та митні платежі.
ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Основні наукові школи й напрями теорії міжнародних відносин.
Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен. Суб’єкти
міжнародних відносин. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки
субʼєктів
міжнародних
відносин. Механізм і процес прийняття
зовнішньополітичного рішення. Проблема «сили» в ТМВ. Глобальна система
міжнародних відносин. Співробітництво та інтеграція в міжнародних
відносинах. Міжнародний конфлікт.
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА
Історія міжнародних відносин. Політологія
Зовнішня політика країн. Світова політика.

міжнародних

відносин.

ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА
Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Державні органи зовнішніх
зносин і дипломатична служба. Встановлення дипломатичних відносин.
Відкриття дипломатичних представництв і завершення дипломатичної місії.
Структура
й
персонал
дипломатичного
представництва.
Функції
дипломатичних представництв і засоби їх здійснення. Дипломатичні привілеї та
імунітети. Специфічні галузі дипломатії. Техніка ведення дипломатичних
переговорів. Встановлення консульських відносин. Функції консульських
установ і засоби їх виконання. Консульські привілеї та імунітети. Спеціальні
місії як форма дипломатії. Міжнародні організації як форма й вияв
багатосторонньої дипломатії. Питання дипломатичної практики в роботі
міжнародних конференцій і нарад. Методи й засоби дипломатичної комунікації.
Питання дипломатичного протоколу.

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перші міжнародні організації. Ліга націй. ООН і основи її
функціонування. Роль ООН у світовій політиці. Спеціалізовані установи ООН:
загальна характеристика. Економічні спеціалізовані установи ООН. ЮНЕСКО.
Міжнародна організація праці. Фінансові спеціалізовані установи ООН.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО). Міжурядові регіональні
організації. ОБСЄ. Регіональні організації союзного типу. Європейський Союз.
Неурядові міжнародні організації.
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ
Дипломатія, дипломати, дипломатичний протокол та етикет. Історія
дипломатичного протоколу й етикету. Особисті візити і бесіди дипломатів.
Форми й правила вітань, представлень. Візити на високому та найвищих рівнях.
Церемоніали в протокольній практиці України. Зовнішній вигляд офіційної
особи, дипломата, політика. Дипломатичні прийоми. Етикет дарування і
прийняття подарунків. Візитні картки. Етикет телефонної розмови. Міжнародна
ввічливість. Функція Управління Державного протоколу МЗС України.
Протокольні функції дипломатичного представництва. Протокол у
міжнародних організаціях, на міжнародних конференціях та нарадах.
СВІТОВА ЕКОНОМІКА
Процес формування світового господарства. Функціональна структура
світової
економіки.
Ресурсний
потенціал
світової
економіки.
Транснаціоналізація і глобальна трансформація світової економіки. Економіка
розвинених країн світу. Країни, що розвиваються. Загальна характеристика
економіки. Нові індустріальні країни у всесвітньому господарстві. Економіка
перехідних суспільств.
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Сутність і форми прояву міжнародних економічних відносин. Еволюція
міжнародних економічних відносин. Міжнародний поділ праці і кооперація
виробництва. Світове господарство як цілісна система. Міжнародна торгівля як
провідна форма МЕВ. Сутність, етапи формування і структура світового ринку
товарів та послуг. Міжнародна виробнича інфраструктура та її підсистеми.
Інтернаціоналізація господарського життя в умовах глобальної трансформації.
Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
Суть і функції міжнародних кредитних відносин. Міжнародна інвестиційна
діяльність. Інтеграційні процеси та їх вплив на систему міжнародних
економічних
відносин.
Міжнародний
науково-технологічний
обмін.
Національна й міжнародна системи регулювання МЕВ.

