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Розробники програми:  

1. Сідоров Вадим Ігорович – кандидат економічних наук, професор, 

декан факультету міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу; 

2. Парфіненко Анатолій Юрійович – кандидат історичних наук, 

доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

3. Данько Наталя Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

4. Подлепіна Поліна Олександрівна – доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу. 

Мета програми 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини та регіональні 

студії» підготовки бакалавра зі спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» є нормативним документом 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, яка має на меті 

визначення системи освітніх компонентів на рівні вищої освіти «бакалавр», 

що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

вивчення, кількість кредитів ECTS, необхідних для виконання цієї програми, 

а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

володіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Ця освітньо-професійна програма встановлює:  

- обсяг навчання, його нормативний термін;  

- вимоги до рівня освіти та професійного відбору вступників;  

- нормативну та варіативну частини змісту навчання за спеціальністю 

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

інформаційний  обсяг  та  рівень засвоєння у процесі підготовки відповідно 

до кваліфікаційних вимог;  

- рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівців та  

компетентності, що вони формують;  

- форми атестації здобувачів вищої освіти.  

 

Обсяг програми  - 240 кредитів ECTS 

Нормативний термін навчання – 4 роки  

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

програмою, і вимоги до професійного відбору вступників.  
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До освоєння освітньо-професійної програми допускаються особи, які 

мають освіту відповідного рівня, наявність якої підтверджено документом  

державного зразка про повну середню освіту.  

Прийом на навчання для здобуття рівня вищої освіти «бакалавр» за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» за освітньо-професійною програмою «Міжнародні 

відносини та регіональні студії» здійснюється на конкурсній основі за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Загальні засади 

проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на 

навчання до вищих навчальних закладів визначаються Міністерством освіти і 

науки України і реалізуються умовами прийому до вищих навчальних 

закладів. 

 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти.  
Програмні компетентності 

Загальні: 

– розуміння предметної області спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»; 

– здатність до здійснення аналізу та критичного оцінювання політичних, культурних, 

економічних та соціальних явищ і подій; 

– здатність до розуміння витоків формування та інструментів реалізації зовнішньої 

політики держав; 

– уміння працювати в міжнародному контексті при виконанні професійних завдань, 

спілкуватися усно та письмово першою та другою іноземними мовами; 

– уміння формулювати в усній та письмовій формі свої думки, базуючись на знаннях 

граматичних норм; 

– уміння ідентифікувати та формулювати проблеми галузі міжнародних відносин; 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів; 

– здатність до ефективної комунікації та представлення комплексної інформації у 

стислій формі усно та письмово; 

– здатність до професійного спілкування, забезпечення гармонійних та конструктивних 

взаємовідносин при виконанні професійних завдань; 

– здатність до критики та самокритики; 

– здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі; 

– здатність до безперервного навчання з високим рівнем автономності; 

– уміння застосовувати професійні знання на практиці; 

– здатність генерувати нові ідеї; 

– здатність використовувати загальнонаукові та креативні методи пізнання у 

професійній діяльності; 

– здатність до виконання норм національного законодавства, міждержавних та 

міжнародних норм; 

– здатність до додержання загальноприйнятих етичних та естетичних норм; 

– розуміння та повага до різноманітності та мультикультурності; 



 4 

– здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях; 

– здатність взяти ініціативу та працювати автономно при виконанні професійних 

завдань; 

– здатність до володіння основами сучасної життєдіяльності, засобами фізичного та 

духовного самовдосконалення. 

Фахові: 

– здатність готувати обґрунтовані пропозиції для прийняття зовнішньополітичних 

рішень; 

– здатність аналізувати і прогнозувати політичний та соціально-економічний розвиток 

країн та регіонів; 

– здатність узагальнювати та оцінювати інформацію зовнішньополітичного, 

зовнішньоекономічного та міжнародно-правового характеру; 

– здатність до аналітичної діяльності щодо зовнішньополітичного курсу країн та 

регіонів; 

– здатність аналізувати конкретні ситуації міжнародних відносин на підставі 

історичного, дипломатичного, економічного та правового підходів; 

– здатність використовувати сучасні інформаційні системи і технології для проведення 

досліджень з питань міжнародних відносин та при виконанні професійних завдань; 

– уміння збирати, обробляти та аналізувати інформацію міжнародного характеру з 

різноманітних джерел; 

- здатність виявляти можливі як безпосередні, так і потенційні загрози та виклики 

міжнародній безпеці та основні напрями політики щодо зменшення та нейтралізації 

ризиків 

– здатність використовувати у своїй діяльності професійну лексику; 

– здатність спілкуватися двома іноземними мовами на професійному рівні при веденні 

переговорів, бесід, складанні ділових паперів. 

Програмні результати навчання 

За спеціальністю 

– здійснювати політичний огляд міжнародних подій та виявляти проблеми в 

міжнародних відносинах; 

– аналізувати геополітичне та геоекономічне положення окремих держав світу та 

виявляти їх головні інтереси; 

– аналізувати зовнішню політику окремих країн та блоків країн; 

– спілкуватися та представляти ефективно дослідницькі ідеї в усній та письмових 

формах перед фаховою і нефаховою аудиторією; 

– використовувати інформаційні технології для управління базами даних та презентації 

матеріалів зовнішньополітичного характеру; 

– демонструвати систематичне сприйняття та розуміння положень, які відносяться до 

галузі знань або є складовою професійної практики; 

– критично оцінювати і прогнозувати соціальні, економічні, політичні, екологічні, 

культурні та інші події та явища; 

– розуміти сутності перетворень, що відбуваються в Україні, її місця у 

загальноєвропейському просторі, та завдань, що стоять перед власною країною і світовою 

цивілізацією; 
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– тлумачити зміст норм права на основі базових понять правознавства; 

– аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними 

для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень та готувати ділові 

документи іноземною мовою з низки галузевих питань, демонструючи міжкультурне 

розуміння; 

– готувати документи (державною й іноземними мовами) для дипломатичних 

комунікацій, довідки, проекти дипломатичних, юридичних та інших ділових документів; 

– демонструвати в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів 

усного спілкування знання в царині міжкультурної комунікації та відповідних 

комунікативних технологій, застосовувати ситуаційний підхід з метою ефективного 

виконання професійних обов’язків; 

– застосовувати основні міждисциплінарні методи досліджень міжнародних відносин; 

– здійснювати пошук інформації зовнішньополітичного, зовнішньоекономічного та 

правового характеру та обробку статистичних даних щодо особливостей політичного та 

соціально-економічного розвитку країн та регіонів; 

– проводити переговори (в тому числі іноземною мовою) та шукати шляхи розв’язання 

різноманітних проблем у сфері зовнішніх відносин; 

– використовувати правила цивілізованого спілкування у ділових справах, мати на увазі 

принципи поведінки ділових партнерів, які сприяють створенню умов для забезпечення 

взаємовигідних стосунків. 

За спеціалізацією «Міжнародні відносини та регіональні студії»: 

– використовувати теоретичні знання в аналізі та прогнозуванні політичного і 

соціально-економічного  розвитку суспільно-територіальних систем, країн, регіонів та їх 

зовнішньоекономічну діяльність; 

– визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й 

інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів; 

– розробляти гіпотези політичного і соціально-економічного розвитку країн; 

– застосовувати на практиці основні міждисциплінарні методи країнознавчих 

досліджень;  

– використовувати методи аналізу зовнішньої політики; 

– здійснювати політичний огляд міжнародних подій та виявляти проблеми в 

міжнародних відносинах; 

– виконувати посадові обов’язки представників дипломатичних та консульських служб; 

– використовувати в комунікаціях, бесідах, переговорах правила дипломатичного 

протоколу та етикету; 

– використовувати на практиці положення теорії прийняття рішень для оптимізації 

ситуацій міжнародних відносин і зовнішньої політики; 

– використовувати в діяльності норми міжнародного права; 

– складати план оглядів та інформаційні довідки про суспільно-політичну і економічну 

ситуацію в країнах і регіонах світу, їх зовнішню політику; 

– проводити переговори та шукати шляхи розв’язання різноманітних проблем у сфері 

зовнішніх відносин як держав, так і недержавних структур; 

– визначати сутність геополітичних та геоекономічних інтересів держав; 

– використовувати методи системного аналізу; 

– використовувати методи і засоби інформаційно-аналітичної діяльності; 

– застосовувати іноземні мови в практичній діяльності за фахом; 

– правильно використовувати ділові сучасні документи та кореспонденцію; 

– застосовувати основні методи ораторського мистецтва; 

– проводити аналіз актуальних проблем фаху 
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Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за циклами 

підготовки логічна послідовність засвоєння модулів із зазначенням їхніх 

шифрів та кількості кредитів. 
 

Модуль (навчальна  

дисципліна, 

практика) 

К-ть  

креди- 

тів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 

1 семестр  

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

Історія України 3 Екзамен - розуміння історіософських концепцій 

формування та розвитку українського 

етносу;  

– знання основних закономірностей, суті, 

наслідків етапів і процесів українського 

державотворення;  

– здатність використовувати теоретичні 

положення для аналізу еволюції, 

закономірностей, визначальних тенденцій 

та ефективності розвитку державності 

України  

Історія української 

та зарубіжної 

культури 

4 Екзамен - здатність до визначення базових 

культурологічних та історико-культурних 

понять;  

- здатність до визначення і розуміння 

загальнолюдських та національних 

культурних цінностей 

Основи економічної 

теорії 

4 Залік – знання понятійно-категоріального апарату 

та основних наукових шкіл економічної 

теорії;  

- здатність використовувати на практиці 

положення економічної теорії для аналізу 

сучасних процесів світового господарства 

та міжнародних економічних відносин 

Цикл фундаментальної підготовки 

Ділові сучасні 

документи і 

кореспонденція 

4 Залік, 

контрольна 

робота 

- здатність правильно оформлювати та 

використовувати ділові сучасні документи 

та кореспонденцію 

Політична географія 

світу 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

- уміння розкривати суть основних 

концепцій політичної географії; 

- вміння аналізувати політико-географічну 

ситуацію в окремій країні або регіоні;  

- вміння аналізувати політико-географічне 

положення окремої держави;  

- вміння аналізувати сучасні територіально-

політичні системи, визначати їх види та 

функції 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Вступ до 

спеціальності 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

 - знання і розуміння сутності понятійно-

категоріального апарату міжнародних 

відносин, особливостей підготовки 

спеціалістів за спеціальністю 
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Іноземна мова 7 Залік – знання граматики для усного мовлення та 

письмового викладу інформації;  

– уміння використовувати форми і 

конструкції, що характерні для мови 

ділового-професійного спілкування;  

– здатність роботи з іншомовними 

джерелами професійно-виробничого 

характеру  

2 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

Політологія 3 Залік - уміння застосовувати методи аналізу, 

діагностики і прогнозування політичних 

явищ, процесів і подій в контексті 

досягнень сучасної політичної науки; 

- уміння та здатність усвідомлювати 

реальний вплив політичних суб'єктів 

(політична еліта та лідери) на політичний 

процес; 

- знання загальних принципів політичної 

системи суспільства, основних сутності та 

змісту політичних відносин, провідних 

ідейно-політичних концепцій сучасності 

Цикл фундаментальної підготовки 

Інформатика 4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– знання загальних принципів побудови 

обчислювальної системи, базового складу 

та організації персональних комп‘ютерів; 

– знання призначення програмного 

забезпечення, принципів роботи у 

середовищі операційних систем, базових 

понять захисту та збереження даних 

Основи наукових 

досліджень 

4 Залік, 

контрольна 

робота 

- знання основ методології наукових 

досліджень, тенденцій та особливостей 

сучасного розвитку науки в Україні та 

інших країнах світу;  

- знання основних видів, структури та 

особливостей оформлення наукових праць;  

– здатність проводити наукові дослідження  

Основи світової 

політики 

4 Екзамен 

 

- знання основних концептуальних підходів 

до аналізу світової політики; 

 - здатність до висвітлення основних 

тенденцій сучасної світової політики; 

- знання щодо місця України у сучасній 

світовій політиці,  

- знання можливостей прогнозування 

світової політики 

Політичний 

розвиток та 

політичні системи 

країн світу 

4 Залік - знання особливостей політичних систем та 

політичного розвитку країн світу; загальних 

тенденції впливу політичних систем держав 

світу на вироблення й реалізацію їх 

зовнішньої політики;  

- знання історично-цивілізаційних, 

геополітичних, суспільно-політичних й 
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правових особливості розвитку країн та 

регіонів; 

- вміти будувати загальну схему 

порівняльно-політичної країнознавчої 

характеристики; 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 7 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Історія 

міжнародних 

відносин 

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

-  знання періодизації історії міжнародних 

відносин, основних етапів міжнародних 

відносин; 

- здатність формувати сучасне мислення на 

основі усвідомлення причинно-наслідкових 

зв’язків процесу історичного розвитку МВ 

3 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Правознавство 3 Екзамен -  знання прав, свобод та обов’язків людини 

і громадянина;  

– розуміння правового статусу та 

повноважень Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів 

України, органів виконавчої влади різних 

рівнів, органів місцевого самоврядування в 

України;  

– уміння використовувати теоретичні 

положення та знання для прийняття рішень 

у галузі цивільного права  

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 7 Залік див. в попередньому семестрі 

Теорія та практика 

комунікацій 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– знання структури та основних моделей 

комунікації, класифікації комунікації за 

різними критеріями, особливостей 

комунікативного процесу, функцій 

комунікації та комунікативних актів; 

– знання ключових особливостей 

вербальних та невербальних засобів 

комунікації, основних характеристик 

міжособистісної, групової, масової, 

міжкультурної комунікації; 

– вміння здійснювати аналіз різних 

комунікативних процесів з використанням 

відповідних моделей, використовувати 

різні комунікативні засоби для здійснення 

комунікації. 

Країнознавства 4 Залік - знання історії,  демографії, економіки, 

політичного устрою країн світу;  

– здатність аналізувати історичні корені 

виникнення конкретних ситуацій в 

міжнародних відносинах України з іншими 

країнами світу 

4 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
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Філософія 3 Екзамен – розуміння форм, методів наукового 

пізнання, законів діалектики, системи 

філософських категорій;  

– здатність використовувати теоретичні 

положення для аналізу практичного 

способу людського буття в природному та 

соціальному культурному просторі. 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Іноземна мова 6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Країнознавство 4 Екзамен, 

курсова 

робота 

див. в попередньому семестрі 

Міжнародне право 3 Залік, 

контрольна 

робота 

- розуміння поняття міжнародного права, 

їх характерних рис та місця у системі 

права і законодавства;  

– здатність використовувати у своїй 

діяльності норми міжнародного права 

Теорія міжнародних 

відносин 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– знання основних наукових шкіл та 

напрямків теорії міжнародних відносин;  

– уміння використовувати на практиці 

положення теорії міжнародних відносин  

Комп’ютерна 

практика 

5 Залік – володіння практичними навичками 

роботи з основними офісними 

прикладними програмами: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft 

PowerPoint та ін.; 

– здатність до практичного використання 

макросів VBA 

5 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Друга іноземна 

мова 

3 Залік – ознайомлення із національними, 

культурними традиціями носіїв мови, 

збагачення знаннями мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки представників 

іншої культури;  

– здатність до спілкування двома 

іноземними мовами на професійному 

рівні, вести бесіди, складати ділові 

папери.  

Іноземна мова 

спеціальності та 

фаховий переклад 

6 Залік – розуміння мови міжнародних 

документів, дипломатії, права, економіки, 

бізнесу;  

– навички дипломатичного листування;   

– здатність використовувати іноземну 

мову в практичній діяльності за 

спеціальністю;  

– знання лексичних та граматичних 

особливостей перекладу;  

– уміння здійснення усного і письмового 

перекладу;  

– практичні навички здійснення 

послідовного і синхронного перекладу.  
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6 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Друга іноземна 

мова 

3 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Іноземна мова 

спеціальності та 

фаховий переклад 

5 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Міжнародна 

інформація  

4 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– знання змісту основних понять 

міжнародних інформаційних відносин, 

сутності концепцій та моделей 

міжнародного співробітництва в галузі 

інформації і комунікації; 

– знання ролі та функцій міжнародних 

організацій у формуванні і реалізації 

концепції інформаційного суспільства як 

чинника міжнародного розвитку;  

– розуміння практики реалізації 

міжнародної інформаційної політики на 

глобальному, регіональному та 

національному рівнях. 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика 

4 Екзамен, 

курсова 

робота 

– знання історії міжнародних відносин, 

історичних коренів виникнення 

конкретних ситуацій з міжнародних 

відносин України з іншими державами 

світу;  

– розуміння концептуально-теоретичних 

основ зовнішньої політики країн; 

– уміння визначати основні тенденції і 

проблеми світової політики, 

інтерпретувати інформацію щодо 

реальних подій у сфері міжнародних 

відносин; 

– уміння використовувати на практиці 

теоретичні положення для аналізу 

міжнародних відносин і зовнішньої 

політики країн світу  

Виробнича 

практика  

5 Залік – володіння основними навичками і 

практичним досвідом роботи за профілем 

спеціальності; 

– вміння творчо застосовувати набуті 

фахові знання у практичній діяльності. 

7 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Друга іноземна 

мова 

4 Залік див. в попередньому семестрі 

Іноземна мова 

спеціальності та 

фаховий переклад 

6 Залік див. в попередньому семестрі 

Дипломатична та 

консульська служба 

3 Екзамен, 

контрольна 

робота 

– розуміння поняття дипломатії, 

дипломатичної служби та функцій 

дипломатичних представництв і 

консульських установ;  
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– уміння та навички підготовки довідок, 

дипломатичних документів на основі 

інформаційно-аналітичного матеріалу, 

зібраного особисто або наданого іншими 

фахівцями;  

- здатність виконувати посадові обов’язки 

представників дипломатичних та 

консульських служб 

Інформаційно-

аналітична 

діяльність в 

міжнародних 

відносинах 

4 Екзамен, 

курсова 

робота 

– знання концептуальних засад 

інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах; 

- розуміння особливостей аналізу 

міжнародної політики та специфіки 

моделювання зовнішньополітичних подій; 

– знання основних етапів інформаційно-

аналітичної роботи та організації 

діяльності аналітичних структур; 

– вміння здійснювати інформаційно-

аналітичну діяльність в галузі 

міжнародних відносин; 

– здатність до застосування методології 

підготовки та аналізу різних видів 

аналітичних документів, рекомендацій та 

пропозицій для прийняття рішень із 

застосуванням сучасних інформаційних 

технологій. 

Перекладацька 

практика (без 

відриву від 

навчання) 

5 Залік – уміння провадити прямий і зворотний 

переклад документів з іноземної мови; 

- уміння проводити усний та письмовий 

переклад інформації 

8 семестр 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Друга іноземна 

мова 

4 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Іноземна мова 

спеціальності та 

фаховий переклад 

6 Екзамен див. в попередньому семестрі 

Дипломатичний 

протокол та етикет 

3 Залік, 

контрольна 

робота 

- уміння застосовувати техніку ведення 

дипломатичних переговорів; 

- уміння використовувати в комунікаціях, 

бесідах, переговорах правила 

дипломатичного протоколу та етикету; 

- уміння застосовувати інструменти 

публічної дипломатії з метою досягнення 

цілей національної зовнішньої політики; 

- здатність виконувати посадові обов’язки 

представників дипломатичних та 

консульських служб;  
Дипломна робота з 

захистом в ЕК 

5  -  здатність використовувати професійно-

профільовані знання, уміння й навички 

для аналізування, оцінювання і 

прогнозування міжнародних відносин у 
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дослідницькій роботі  

Комплексний 

атестаційний 

екзамен за фахом 

  - здатність використовувати теоретичні 

положення та професійно-профільовані 

знання у сфері міжнародних відносин  

 

Перелік модулів (навчальних дисциплін і практик) за вибором студента 

Модуль (навчальна  

дисципліна, 

практика) 

К-ть  

креди- 

тів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 

3 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 1 

3 Залік - знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

- Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній 

діяльності; 

- знання організаційно-правових 

заходів забезпечення безпечної 

життєдіяльності та вміння 

обґрунтувати та забезпечити 

виконання у повному обсязі заходів 

з колективної та особистої безпеки; 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін №1*    

Міжнародні 

організації 

3 Екзамен, 

контрольна робота 

– розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології;  

– знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у міжнародній 

організації;   

– вміти аналізувати статутні 

документи міжнародних організацій;   

– здатність робити аналіз діяльності 

міжнародних організацій та 

практики застосування міжнародних 

актів у їх діяльності.  

Міжнародні 

відносини на 

пострадянському 

просторі 

4 Екзамен - знання характерних рис та 

пріоритетів міжнародних відносин у 

різні історичні періоди на 

пострадянському просторі; 

- вміння аналізувати міжнародні 

події на різних стадіях міжнародних 

відносин, логічно й послідовно 

висвітлювати факти та події з історії 

країн визначеного регіону; 

- уміння орієнтуватися в 

багатоманітних регіональних 

особливостях зовнішньої політики 

та відслідковувати зміни в 

зовнішньополітичному курсі 
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окремих країн регіону 

Історія та культура 

Китаю 

3 Залік - розуміння культурологічних 

питань сучасності з позицій 

вшанування традицій і звичаїв 

народу Китаю та культурного 

надбання людства; 

- здатність до аналізу і синтезу 

соціально-значущих проблем та 

процесів в Китаї; 

- володіння інформацією про 

основні особливості матеріальної і 

духовної культури Китаю 

Блок дисциплін №2    

Міжнародна 

інтеграція та 

міжнародні 

організації 

3 Екзамен, 

контрольна робота 

– розуміння ознак міжнародних 

організацій, їх типології та 

особливостей діяльності;  
- здатність аналізувати роль та місце 
господарюючих суб’єктів у 
міжнародних інтеграційних 
процесах;  
- знання принципів, форм та 
міжнародних правових засад 
міжорганізаційного, 
субрегіонального і 
міжрегіонального економічного 
інтегрування, сучасні особливості і 
тенденції його розвитку 

Зовнішньополітичні 

та 

зовнішньоекономічні 

відносини країн 

пострадянського 

простору 

4 Екзамен - вміння аналізувати 

зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні відносини на 

різних історичних стадіях; 

- уміння використовувати набуті 

знання для прогнозування 

політичного і соціально-

економічного  розвитку країн 

пострадянського простору та їх 

зовнішньоекономічної діяльності; 

- уміння орієнтуватися в 

багатоманітних регіональних 

особливостях зовнішньої політики та 

відслідковувати зміни в 

зовнішньополітичному курсі 

окремих країн 

Історія світової 

культури 

3 Залік - розуміння культурологічних 

питань сучасності з позицій 

вшанування традицій і звичаїв свого 

народу та культурного надбання 

людства; 

- здатність толерантно сприймати 

культуру та звичаї інших країн і 

народів 
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4 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 2 

3 Залік - здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 
– знання змісту основних категорій 

та методів соціології; 

- здатність грамотно 

використовувати інструменти 

соціології для пізнання і вирішення 

найбільш актуальних проблем в 

міжнародних відносинах 

Цикл фундаментальної підготовки 

Блок дисциплін №1    

Інформаційні мережі 

та бази даних в 

міжнародних 

відносинах 

3 Залік, контрольна 

робота 

- здатність працювати з інформацією 

у тому числі в глобальних 

комп’ютерних мережах; 

- здатність формувати інформаційну 

базу для аналізу та прогнозування 

розвитку міжнародних відносин; 

- здатність управляти та 

використовувати інформацію для 

професійної діяльності 

Блок дисциплін №2    

Інформаційні 

системи та 

технології в 

міжнародних 

відносинах 

3 Залік, контрольна 

робота 

- здатність до формування сучасного 

рівня інформаційної та 

комп’ютерної культури. 

- знання методів аналізу та 

представлення зібраної загальної та 

професійної інформації. 

- знання характеристик основних 

носіїв інформації, класифікації 

інформації, вимог, які 

пред’являються до інформації. 

- уміння обробляти інформацію в 

процесі прийняття рішень за 

допомогою сучасних систем та 

технологій 

5 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 3 

3 Залік - вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; 

- вміння аргументувати вибір шляхів 

вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати 

тримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін №1    

Міжнародні 

економічні 

відносини 

4 Екзамен – розуміння сутності та форм 

прояву міжнародних економічних 

відносин;  

– уміння аналізувати об’єктивні 
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передумови виникнення та зміст 

глобальних проблем, їх 

класифікацію, основні напрями та 

роль міжнародних організацій у 

вирішенні глобальних проблем 

Зовнішня політика 

країн Центрально-

Східної та Південно-

Східної Європи 

4 Екзамен - знання сутності зовнішньої 

політики країн Центрально-Східної 

та Південно-Східної Європи, її 

основних завдання; 

- уміння визначати особливості та 

спільні закономірності розвитку 

зовнішньої політики країн 

Центрально-Східної та Південно-

Східної Європи; 

- здатність виявляти геополітичні та 

геоекономічні інтереси країн у 

світовій політиці; 

Конфліктологія та 

теорія переговорів  

4 Екзамен, 

контрольна робота 

– володіння практикою ефективного 

управління і розв'язання конфліктів;  

– вміння знаходити і розвивати 

спільні інтереси та уникати 

негативних наслідків конфліктів;  

– застосовувати конфліктологічну 

компетентність в реальному житті, у 

тому числі у проведенні переговорів.  

Основи міжнародної 

безпеки 

3 Залік - здатність орієнтуватися в основних 

нормативно-правових актах в 

області забезпечення безпеки; 

 - здатність виявляти можливі як 

безпосередні, так і потенційні 

загрози та виклики міжнародній 

безпеці та основні напрями політики 

щодо зменшення та нейтралізації 

ризиків; 

- знання щодо головних механізмів 

забезпечення міжнародної та 

європейської безпеки та 

повноваження відповідних 

міжнародних організацій; 

- уміння обґрунтовувати форми та 

методи забезпечення міжнародної та 

європейської безпеки, збирати, 

систематизувати відповідну 

інформацію, формувати власні 

погляди на процеси, події та явища, 

виявляти закономірні зв’язки між 

ними 

Зовнішня політика 

України 

3 Екзамен, 

контрольна робота 

- знання сутності зовнішньої 

політики України, її основних 

завдання, які полягають у реалізації 

національної безпеки України; 

- уміння визначати особливості та 
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спільні закономірності розвитку 

зовнішньої політики України, 

 – уміння формулювати позицію 

України з актуальних проблем 

сучасних міжнародних відносин;  

- розуміння проблеми та 

перспективи розвитку двосторонніх 

відносин України з іншими 

державами й участь у світових і 

регіональних інтеграційних 

процесах.  

Блок дисциплін №2    

Соціально-

економічна 

географія країн світу 

4 Екзамен - уміння здійснювати синтетичний, 

статистичний, графічний, модельний 

аналіз країни, регіону, континенту за 

певними природними, ресурсними, 

економічними і геополітичними 

характеристика; 

- уміння проводити діагностику 

ресурсного потенціалу країн світу 

Геополітичні 

пріоритети країн 

Центрально-Східної 

та Південно-Східної 

Європи 

4 Екзамен - уміння визначати сутність 

геополітичних та геоекономічних 

інтересів країн Центрально-Східної 

та Південно-Східної Європи; 

- уміння аналізувати геополітичне та 

геоекономічне положення окремих 

держав; 

- уміння визначати головні напрями 

геостратегії держав на міжнародній 

арені; 

- здатність виявляти геополітичні та 

геоекономічні інтереси країн у 

світовій політиці 

Ділове спілкування 

та ораторська 

майстерність 

4 Екзамен, 

контрольна робота 

– володіння комплексом мовних 

знань у контексті їх вправного 

застосування в мовленнєвій 

діяльності;   

– здатність до включення в активну 

комунікацію;   

– вправність у доборі стратегій і 

тактик спілкування, у володінні 

експресивно-емоційними засобами 

мови для досягнення; 

запланованого прагматичного 

результату);  

– уміння презентувати себе, вести 

дискусію та володіння полемічним 

мистецтвом (диспут, полеміка, 

дискусія) 

Конфлікти в 

міжнародних 

відносинах  

3 Залік - знання специфіки міжнародних 

конфліктів у сучасних міжнародних 

відносинах; структури та фази 
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міжнародних конфліктів; 

- здатність аналізувати вплив 

міжнародних конфліктів на 

розвиток системи міжнародних 

відносин в цілому, та окремих країн 

зокрема; 

- здатність аналізувати 

взаємозв’язок міжнародних 

конфліктів з процесом забезпечення 

національної та міжнародної 

безпеки 

Геополітичні 

пріоритети сучасної 

України 

3 Екзамен, 

контрольна робота 

- знання концептуальних засад 

зовнішньої політики України; 

– знання головні напрями 

геополітичних пріоритетів України; 

– уміння формулювати позицію 

України з актуальних проблем 

сучасних міжнародних відносин;  

- розуміння проблеми та 

перспективи розвитку двосторонніх 

відносин України з іншими 

державами й участь у світових і 

регіональних інтеграційних 

процесах; 

- здатність виявляти геополітичні та 

геоекономічні інтереси України у 

світовій політиці 

6 семестр 

Цикл гуманітарної та соціально - економічної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна 4 

3 Залік - знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної 

діяльності; 

- здатність працювати як автономно, 

так і у команді 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін №1    

Організація 

міжнародного 

туризму 

3 Залік, контрольна 

робота 

- знання основних понять і термінів, 

що використовують при 

дослідженні міжнародного туризму;  

- знання структури і особливостей 

функціонування туристичної 

індустрії у різних країнах світу; 

- здатність знаходити причинно-

наслідкові зв’язки між явищами та 

процесами на світовому 

туристичному ринку;  

- здатність користуватися 

статистичними базами даних, що 

відображають динаміку світових 

туристичних потоків;  

- здатність здійснювати дослідження 

глобального та регіональних ринків 
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туристичних послуг; 

- навики здійснення безпечної 

діяльності та прагнення до 

збереження навколишнього 

середовища 

Зовнішня політика 

США 

3 Залік, контрольна 

робота 

- уміння визначати особливості та  

закономірності розвитку зовнішньої 

політики США на сучасному етапі 

розвитку міжнародних відносин; 

- уміння визначати головні напрями 

геостратегії США на міжнародній 

арені; 

- здатність виявляти геополітичні та 

геоекономічні інтереси США у 

світовій політиці 

Блок дисциплін №2    

Туризм як галузь 

світового 

господарства 

3 Залік, контрольна 

робота 

- здатність аналізувати вплив 

туризму на основні макропоказники; 

- здатність виявляти основні 

тенденцій, особливості та 

закономірності розвитку туризму як 

галузі світового господарства 

Сучасні геополітичні 

пріоритети США 

3 Залік, контрольна 

робота 

- уміння аналізувати геополітичне та 

геоекономічне положення США; 

- уміння визначати головні напрями 

геостратегії США на міжнародній 

арені; 

- здатність виявляти геополітичні та 

геоекономічні інтереси США у 

світовій політиці 

7 семестр 

Цикл фундаментальної підготовки 

Блок дисциплін №1    

ЄС та політика 

сусідства 

4 Екзамен,контрольна 

робота 

- знання щодо Європейський Союз 

як інституційної структури, основ 

його політики, інституційного 

устрою та права; 

- знання понятійного апарату 

політики сусідства; 

- уміння аналізувати політику 

сусідства ЄС в історичному 

розвитку; 

- здатність аналізувати механізм 

реалізації політики сусідства ЄС; 

- здатність аналізувати правову, 

загальнополітичну, економічну, 

гуманітарну та інші складові цієї 

політики; 

- здатність орієнтуватися в питаннях 

західноєвропейського напряму 

інтеграції України, як пріоритетного 

напряму зовнішньої політики 
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держави, 

Блок дисциплін №2    

Європейська 

інтеграція 

 

4 Екзамен,контрольна 

робота 

- знання щодо Європейський Союз 

як інституційної структури, основ 

його політики, інституційного 

устрою та права, етапів інтеграції та 

сучасної зовнішньої стратегії 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін №1    

Актуальні проблеми 

міжнародних 

відносин та світової 

політики 

4 Екзамен,контрольна 

робота 

- уміння ідентифікувати та 

формулювати проблеми галузі 

міжнародних відносин; 

- здійснювати політичний огляд 

міжнародних подій та виявляти 

проблеми в міжнародних 

відносинах; 

- здатність аналізувати і 

прогнозувати політичний та 

соціально-економічний розвиток 

суспільно-територіальних систем, 

країн, регіонів; 

- здатність до аналітичної діяльності 

щодо зовнішньополітичного курсу 

країн та регіонів  
Блок дисциплін №2    

Сучасні геополітичні 

та геоекономічні 

інтереси у світовій 

політиці 

4 Екзамен,контрольна 

робота 

- уміння визначати сутність 

геополітичних та геоекономічних 

інтересів держав; 

- уміння аналізувати геополітичне та 

геоекономічне положення окремих 

держав світу; 

- уміння визначати головні напрями 

геостратегії держав на міжнародній 

арені; 

- здатність виявляти геополітичні та 

геоекономічні інтереси країн у 

світовій політиці 
8 семестр 

Цикл фундаментальної підготовки 

Блок дисциплін №1    

Теорія прийняття 

рішень в 

міжнародних 

відносинах 

3  Залік - знання теоретико-методологічних 

засад прийняття рішень в 

міжнародних відносинах; 

- знання методів та моделей 

прийняття політичних рішень в 

міжнародних відносинах; 

- вміння формалізувати практичні 

задачі відповідно до методів теорії 

прийняття рішень;  

- вміння формувати множини 
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альтернатив (рішень) в проблемній 

сфері міжнародних відносин; 

- вміння забезпечувати ефективний 

процес підтримки прийняття 

політичного рішення на всіх етапах 

Блок дисциплін №2    

Системні методи 

аналізу в 

міжнародних 

відносинах 

3  Залік - здійснювати політичний огляд 

міжнародних подій та виявляти 

проблеми в міжнародних 

відносинах; 

- використовувати методи 

системного аналізу; 

- знання методів аналізу факторів та 

їх впливу на цільові функції 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Блок дисциплін №1    

Китай та країни 

Сходу у світовій 

політиці 

3 Екзамен, 

контрольна робота 

- здатність аналізувати і 

прогнозувати політичний та 

соціально-економічний розвиток 

Китаю та країн сходу; 

- уміння орієнтуватися в 

багатоманітних регіональних 

особливостях зовнішньої політики 

та відслідковувати зміни в 

зовнішньополітичному курсі 

окремих країн; 

- уміння аналізувати зовнішню 

політику Китаю та країн сходу; 

- здатність виконувати аналітичні, 

консультативні, експерті функції 

щодо особливостей розвитку 

окремих Китаю та країн сходу 

Процеси 

модернізації в 

країнах Азії та 

Африки 

3 Екзамен - знання змісту та тенденцій 

процесів модернізації в країнах Азії 

та Африки; 

- знання науково-дослідних підходів 

до вивчення процесів модернізації; 

- уміння формулювати висновки та 

давати оцінку процесам політичної 

та соціально-економічної 

модернізації в країнах Азії та 

Африки  

Актуальні проблеми 

міжнародних 

відносин в 

Латинській Америці  

3 Залік - уміння ідентифікувати та 

формулювати проблеми  

міжнародних відносин в Латинській 

Америці; 

- здійснювати політичний огляд 

міжнародних подій та виявляти 

проблеми в міжнародних відносинах 

країн Латинської Америки; 

- уміння розробляти гіпотези 
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політичного і соціально-

економічного розвитку країн; 

- здатність виконувати аналітичні, 

консультативні, експерті функції 

щодо особливостей розвитку 

окремих країн вказаних регіонів 

Блок дисциплін №2    

Міжнародні 

відносини та 

дипломатія: 

Сходознавство 

3 Екзамен, 

контрольна робота 

- здатність виконувати аналітичні, 

консультативні, експерті функції 

щодо особливостей розвитку 

окремих країн регіонів; 

- уміння забезпечувати відповідні 

міжнародні контакти; 

- здатність проводити переговори та 

шукати шляхи розв’язання 

різноманітних проблем у сфері 

зовнішніх відносин як держав, так і 

недержавних структур; 

- уміння застосовувати інструменти 

публічної дипломатії з метою 

досягнення цілей національної 

зовнішньої політики 

Політико-правові 

системи Азії та 

Африки 

3 Екзамен - знання особливостей політичних 

систем та політичного розвитку 

країн Азії та Африки; загальних 

тенденції впливу політичних систем 

держав на вироблення й реалізацію 

їх зовнішньої політики 

Актуальні проблеми 

міжнародних 

відносин в 

Латинській Америці  

3 Залік - вміння ідентифікувати та 

формулювати проблеми  

міжнародних відносин в Латинській 

Америці; 

- здійснювати політичний огляд 

міжнародних подій та виявляти 

проблеми в міжнародних відносинах 

країн Латинської Америки; 

- уміння розробляти гіпотези 

політичного і соціально-

економічного розвитку країн; 

- здатність виконувати аналітичні, 

консультативні, експерті функції 

щодо особливостей розвитку 

окремих країн вказаних регіонів 
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Факультатив 

Модуль (навчальна  

дисципліна, практика) 

К-ть  

креди- 

тів 

Семестр Компетентності та 

результати навчання 

Фізичне виховання 12 1-4 – знання основ здорового 

способу життя; 

– знання основ професійно-

прикладної фізичної 

підготовки, основ 

забезпечення працездатності та 

її відновлення засобами 

фізичної культури; 

– вміння складати комплекси 

вправ з професійно-прикладної 

фізичної підготовки для 

робітників розумової праці. 

Військова підготовка 29 5-8 – володіння основами 

військової фахової підготовки. 

 

Виробнича практика за 

кордоном 

18 5-6 – володіння практичним 

досвідом дипломатії у 

контексті європейської 

інтеграції України. 

 

 

Система атестації здобувачів вищої освіти. 

Метою підсумкової атестації є встановлення фактичної 

відповідальності рівня освітньо-професійної підготовки випускників вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми. 

 Атестація осіб, які здобувають ступінь вищої освіти бакалавр з 

міжнародних економічних відносин, здійснюється екзаменаційною комісією 

після повного виконання навчального плану з галузі знань 29 «Міжнародні 

відносини», спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії». 

 У Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна 

структура завдань підсумкової атестації бакалаврів наступна: 

- Комплексний атестаційний екзамен за фахом, який включає 

завдання з нормативних дисциплін та дисциплін відповідної освітньої 

програми; 

- Виконання та захист випускної кваліфікаційної роботи (дипломна 

робота бакалавра). 

Єдині вимоги до виконання випускної кваліфікаційної роботи, її змісту, 

обсягу і структури, складу і форми документів, необхідних при її 

оформленні, затверджуються засіданням кафедри туристичного бізнесу, 

методичною комісією та Вченою радою факультету міжнародних 
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економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна.  

 Вимоги до складання комплексного екзамену встановлюються 

Програмою комплексного екзамену за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні відносини та регіональні студії» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» в 

Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.  

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на підставі 

рішення екзаменаційної комісії присвоює особі, яка успішно виконала 

освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» ступінь 

вищої освіти бакалавр, освітню кваліфікацію: бакалавр міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні 

відносини та регіональні студії. 

 

 
 


