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Передмова 

І. РОЗРОБЛЕНО 

Робочою групою факультету міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу Харківського національного університету імені                 

В.Н. Каразіна 

 

II. РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ 

Сідоров Вадим Ігорович – кандидат економічних наук, професор кафедри 

міжнародних економічних відносин, декан факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу; 

Шамраєва Валентина Михайлівна – доктор політичних наук, доцент, 

професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Новікова Людмила Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки 

факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Харченко Ігор Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент 

кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Застава Ірина Валентинівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Матюшенко Ігор Юрійович – доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри міжнародних економічних відносин факультету міжнародних 

економічних відносин та туристичного бізнесу; 

Шевченко Ірина Семенівна – доктор філологічних наук, професор, 

завідувач кафедри ділової іноземної мови та перекладу факультету іноземних мов.  

 



Мета програми 

Підготовка бакалаврів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації і регіональні студії» відповідає вимогам сучасної 

нормативно-правової бази освітньої діяльності держави, а також здійснюється з 

врахуванням стратегічних пріоритетів України у зовнішньополітичній сфері. 

Підготовка таких фахівців дозволить розв’язати питання кадрового 

забезпечення одного з пріоритетних напрямків сучасного суспільства та 

забезпечення комфортної життєдіяльності в умовах глобального 

інформаційного простору. 

Метою освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра є 

забезпечення фундаментальної теоретико - практичної та науково - методичної 

підготовки випускників та формування в них загальних та професійних 

компетентностей, що сприятимуть успішному працевлаштуванню за фахом. 
 

Обсяг програми 
240 кредитів ЄКТС 

Нормативний термін навчання 3 роки 10 місяців 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, 

і вимоги до професійного відбору вступників: 

Особа має право здобувати ступінь «бакалавра з міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій; міжнародні відносини» за 

умови наявності в неї повної загальної середньої освіти. 

Прийом на основі загальної середньої освіти на навчання для здобуття 

ступеня «бакалавра з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій; міжнародні відносини» здійснюється на підставі 

результатів сертифікату ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього 

балу атестату про загальну середню освіту. 
 

Результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач 

вищої освіти. 

Загальні компетентності: 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати їх 

у практичній діяльності. 

4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і 

письмово. 

5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру, критично оцінювати тримані результати та обґрунтовувати 

прийняті рішення. 

8. Здатність працювати як автономно, так і у команді. 



9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в міжнародному 

контексті. 

10.  Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різноманітності 

та багатокультурності. 

  

Спеціальні фахові компетентності: 

1. Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні 

тенденції розвитку міжнародних відносин. 

2. Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

3. Знання про стан досліджень міжнародних відносин та світової політики у 

політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 

дослідженнях. 

4. Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої політики держави. 

5. Здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних відносин, 

готувати та здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.  

6. Розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на 

структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики 

держав. 

7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та структури 

міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру й динаміку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав. 

8. Знання засад дипломатичної та консульської служби, дипломатичного 

протоколу та етикету,  уміння вести дипломатичне та ділове листування 

(українською та іноземними мовами). 

9. Розуміння міжнародних інтеграційних процесів, головно на 

Європейському континенті, та місця в них України. 

10. Знання та розуміння національних інтересів України на міжнародній 

арені. 

11. Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та 

закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав. 

12. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у системі 

міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 

ними.  

13. Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними 

мовами). 

14. Знання про міжнародних недержавних акторів та транснаціональні 

відносини. 
 

 

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін і практик 

Назва навчальних 

дисциплін і 

практик 

Загальний 

обсяг 

кредитів/годин 

Семестр Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 



Цикл загальної підготовки 

Історія України 3/90 1 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 

4/120 1 екзамен знання основних аспектів 

розвитку української та 

зарубіжної культури від 

первісного суспільства до 

сучасної доби. 

Основи 

економічної 

теорії  

4/120 1 залік - здатність до наукового 

економічного мислення, 

пізнання реальних 

економічних процесів і явищ; 

- вміння аналізувати 

конкретні економічні ситуації 

та приймати раціональні 

економічні рішення. 

Правознавство 3/90 1 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, 

органів місцевого 

самоврядування в України.  

Ділові сучасні 

документи і 

кореспонденція 

4/120 2 залік - вміння правильно 

оформлювати та 

використовувати ділові 

сучасні документи і 

кореспонденцію. 

Країнознавство 8/240 1,2 залік, 

екзамен 

- знання історії, демографії, 

економіки, політичного 

устрою країн світу;  

- здатність аналізувати 

історичні корені виникнення 

конкретних ситуацій в 

міжнародних відносинах 

України з іншими країнами 

світу. 



Зовнішня 

політика України 

4/120 2 залік - знання визначальних 

засад зовнішньої політики 

України; 

- володіння навичками 

збору, систематизації 

міжнародної інформації; 

здійснювати її порівняльний 

аналіз та вміти 

використовувати у 

практичній діяльності; 

– вміння формулювати 

позицію України з 

актуальних проблем сучасних 

міжнародних відносин. 

Інформатика 4/120 2 екзамен - 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 

4/120 2 залік - 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. 

Політологія 3/90 3 залік – знання загальних принципів 

політичної системи 

суспільства, основних 

сутності та змісту політичних 

відносин, провідних ідейно-

політичних концепцій 

сучасності; 

- вміння застосовувати 

методи аналізу, діагностики і 

прогнозування політичних 

явищ, процесів і подій в 

контексті досягнень сучасної 

політичної науки; 

– вміння та здатність 

усвідомлювати реальний 

вплив політичних суб'єктів 

(політична еліта та лідери) на 

політичний процес. 



Філософія 3/90 4 екзамен - розуміння форм, методів 

наукового пізнання, законів 

діалектики, системи філо-

софських категорій;  

-здатність використовувати 

теоретичні положення для 

аналізу практичного способу 

людського буття в 

природному та соціальному 

культурному просторі. 

Разом 44/1320  6 

екзаменів 

6 заліки 

 

Цикл професійної підготовки 

Вступ до 

спеціальності 

4/120 1 екзамен знання і розуміння сутності 

понятійно-категоріального 

апарату міжнародних 

відносин, особливостей 

підготовки спеціалістів за 

спеціальністю. 

Іноземна мова 27/810 1-4 2 заліки, 

2 екзамени 

- знання граматики для 

усного мовлення та 

письмового викладу 

інформації;  

– вміння використовувати 

форми і конструкції, що 

характерні для мови 

ділового-професійного 

спілкування;  

– здатність до роботи з 

іншомовними джерелами 

професійного характеру. 

Історія 

міжнародних 

відносин 

4/120 2 екзамен – знання періодизації історії 

міжнародних відносин, 

основних етапів міжнародних 

відносин; 

– здатність формувати сучасне мислення 

на основі усвідомлення причинно-

наслідкових зв’язків процесу історичного 

розвитку МВ. 
Теорія і практика 

комунікацій 

3/90 3 екзамен – 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. 

Міжнародне 

публічне право 

8/240 3,4 залік, 

екзамен 

– розуміння поняття 

міжнародного права, його 

характерних рис та місця у 

системі права і 

законодавства; 

–здатність використовувати у 

своїй діяльності норми 

міжнародного права. 

Теорія 

міжнародних 

відносин 

3/90 3 екзамен –знання основних наукових 

шкіл та напрямів теорії 

міжнародних відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці положення теорії 

міжнародних відносин. 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

3/90 4 залік розуміння основ сучасної 

світової економічної системи 

та структури міжнародних 

економічних відносин, та їх 

впливу на структуру й 

динаміку міжнародних 

відносин та зовнішньої 

політики держав 

Міжнародні 

відносини та 

світова політика 

4/120 4 екзамен –знання історії міжнародних 

відносин, історичних коренів 

виникнення конкретних 

ситуацій з міжнародних 

відносин України з іншими 

державами світу;  

–розуміння концептуально-

теоретичних основ зовнішньої 

політики країн; 

–вміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики, інтерпретувати 

інформацію щодо реальних 

подій у сфері міжнародних 

відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Друга іноземна 

мова 

14/420 5-8 2 заліки, 

2 екзамени 

–ознайомлення із 

національними, культурними 

традиціями носіїв мови, 



збагачення знаннями 

мовленнєвої та не 

мовленнєвої поведінки 

представників іншої 

культури;  

–здатність до спілкування 

двома іноземними мовами на 

професійному рівні, вести 

бесіди, складати ділові 

папери.  

Іноземна мова 

спеціальності: 

синхронний та 

фаховий переклад 

23/690 5-8 2 заліки, 

2 екзамени 

–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; 

–вміння здійснення усного і 

письмового перекладу; 

–практичні навички 

здійснення послідовного і 

синхронного перекладу. 

Міжнародна 

інформація 

4/120 6 екзамен –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. 

Дипломатична та 

консульська 

служба 

3/90 6 екзамен –розуміння поняття 

дипломатії, дипломатичної 

служби та функцій 

дипломатичних 

представництв і 

консульських установ;  

–вміння 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 

4/120 7 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. 

Дипломатичний 

протокол та 

етикет 

3/90 7 залік –розуміння основних понять 

дипломатичного протоколу 

та етикету, протокольних 

функцій дипломатичного 

представництва, Управління 

Державного протоколу МЗС 

України;  

–здатність до організації та 

здійснення дипломатичного 

прийому, візиту;  

–вміння використовувати в 

комунікаціях, переговорах 

правила дипломатичного 

протоколу та етикету. 

Разом 107/3210  15 

екзаменів, 

9 заліків,  

1 курсова 

робота 

 

ПРАКТИКИ 

Комп’ютерна 5/150 4 залік –володіння практичними навичками 



практика роботи з основними офісними 

прикладними програмами: Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, 

Microsoft PowerPoint та ін.; 
–здатність до практичного 

використання макросів VBA. 

Виробнича 

практика 

5/150 6 залік –володіння основними 

навичками і практичним 

досвідом роботи за профілем 

спеціальності; 

–вміння творчо застосовувати 

набуті фахові знання у 

практичній діяльності. 

Перекладацька 

практика (без 

відриву від 

навчання) 

5/150 7 залік –практичне уміння 

здійснювати прямий і 

зворотний переклад 

документів з іноземної мови. 

АТЕСТАЦІЯ 

Комплексний 

атестаційний 

екзамен за фахом 

   –здатність використовувати 

теоретичні положення та 

професійно-профільовані 

знання у сфері міжнародних 

відносин.  

Підготовка 

дипломної роботи 

5/150   –здатність використовувати 

професійно-профільовані 

знання, уміння й навички для 

аналізування, оцінювання і 

прогнозування міжнародних 

відносин у дослідницькій 

роботі. 

Разом 5/150    

Разом з 

обов’язкових 

дисциплін 

171/5130  21 

екзамен, 

18 заліків, 

1курсова 

робота 

 

 

Перелік навчальних дисциплін за вибором здобувача вищої освіти 

Назва навчальних 

дисциплін і практик 

Загальний 

обсяг 

кредитів/годин 

Семестр Форма 

підсумк. 

контролю 

Компетентності та результати 

навчання 

Цикл загальної підготовки 

Міжфакультетська 

дисципліна  

3/90 3 залік –вміння застосовувати основні 

методи та принципи логічного 

мислення;  

–володіння сучасними 

концепціями етики і естетики 

як важливими показниками 



Міжфакультетська 

дисципліна 2 

3/90 4 залік освіченості людини; 

–вміння здійснювати аналіз та 

критично оцінювати культурні, 

релігійні та соціальні явища і 

події; 

–знання теоретичних аспектів 

релігієзнавства, 

методологічних основ 

досліджень проблематики 

релігієзнавства; 

–розуміння релігійної ситуації 

в світі та Україні, еволюції 

релігійних поглядів, тенденцій 

релігійних змін; 

–використовувати на практиці 

сучасні PR-технології, 

технології брендінгу, володіти 

основами іміджелогії. 

Міжфакультетська 

дисципліна 3 

3/90 5 залік 

Міжфакультетська 

дисципліна 4 

3/90 6 залік 

Разом 12/360  4 заліки  

Блок 1 «Міжнародна безпека» 

Україна в системі 

міжнародної безпеки 

3/90 3 залік - узагальнення знань про 

систему міжнародної та 

національної безпеки та про 

правове регулювання даних 

сфер; 

- узагальнення основних цілей, 

завдань та ключових 

напрямків зовнішньої 

політики України в сфері 

безпеки на регіональному та 

глобальному рівнях. 

Право міжнародної 

безпеки 

4/120 5 екзамен 

 

здатність до самостійного 

оцінювання загрози 

міжнародній безпеці, до 

аналізу стану конфлікту між 

суб’єктами міжнародного 

права та прогнозування 

подальшої його ескалації. 

Інтеграційні процеси 

в сучасних 

міжнародних 

відносинах 

3/90 5 залік - розуміння міжнародних 

інтеграційних процесів, їх 

впливу на розвиток 

глобальних та регіональних 

міжнародних відносин, 

зокрема на Європейському 

континенті, та місця в них 

України. 

Міжнародні 

організації 

4/120 5 екзамен, 

курсова  

робота 

–розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 

–знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у 



міжнародній організації; 

–вміння аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій; 

–здатність аналізувати 

діяльність міжнародних 

організацій та практики 

застосування міжнародних 

актів у їх діяльності. 

Міжнародні 

відносини та світова 

політика ХХ ст..  

4/120 5 екзамен –вміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики ХХ ст, 

інтерпретувати інформацію 

щодо реальних подій у сфері 

міжнародних відносин ХХ ст; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Сучасні тенденції 

світових 

міжнародних 

відносин 

4/120 6 залік,  

курсова 

 робота 

–вміння визначати сучасні 

тенденції і проблеми світової 

політики  інтерпретувати 

інформацію щодо сучасних 

подій у сфері міжнародних 

відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Спільна зовнішня 

політика та політика 

безпеки ЄС 

3/90 7 екзамен -здатність до самостійного 

логічного аналізу та оцінки 

процесів, що відбуваються в 

політиці зарубіжних краї; 

-здатність орієнтуватися в 

основних інтересах провідних 

міжнародних гравців та 

України.  

Міжнародні 

конфлікти та шляхи 

їх врегулювання 

3/90 8 залік - розуміння впливу 

міжнародних конфліктів на 

розвиток системи 

міжнародних відносин в 

цілому, та окремих країн 

зокрема, а також на процес 

забезпечення національної та 

міжнародної безпеки. 

Енергетична безпека 

та дипломатія в 

міжнародних 

відносинах 

4/120 8 екзамен -здатність до аналізу стану 

міжнародних відносин в 

цілому та інтересів окремих 

гравців, основних чинників 

фактори розвитку сучасної 



системи міжнародних 

відносин; 

-здатність аналізувати окремі 

чинники, що впливають на 

світову політику на 

глобальному та регіональному 

рівнях. 

Основи геополітики 

та геостратегії 

4/120 8 екзамен - здатність до аналізу сучасних 

геополітичних теорії з огляду 

на реалії постбіполярного 

світу та особливості 

геополітичної ситуації в 

Україні; 

-розуміння характеристик 

розвитку країн та регіонів, 

особливостей та 

закономірностей глобальних 

процесів та місця в них 

окремих держав. 

Інформаційна 

безпека та 

інформаційні війни 

3/90 5 залік - здатність до аналізу стратегії 

і тактики ведення 

інформаційних війн; 

- здатність до дослідження 

інформаційної зброї в 

сучасних інформаційних 

протиборствах; 

- здатність до аналізу 

застосування глобальної 

мережі Інтернет в 

інформаційних війнах. 

Блок 2 «Регіоналізація в міжнародних відносинах» 

Політичні процеси та 

інститути країн 

(регіонів) 

3/90 3 залік здатність до аналізу діяльності 

політичних інститутів, що 

функціонують в межах 

сучасних політичних систем, 

науково обґрунтованого 

оцінювання політичних 

стосунків і їх окремих 

аспектів. 

Історія та зовнішня 

політика країн 

Західної Європи та 

Північної Америки 

4/120 5 екзамен здатність до аналізу причинно-

наслідкових зв’язків розвитку 

внутрішньої та зовнішньої 

політики окремої країни 

регіону та вміння спів 

ставляти міжнародні тенденції 

та світову політику з 

зовнішньою політикою та 

розвитком регіону. 

Інтеграційні процеси 

в сучасних 

міжнародних 

відносинах 

3/90 5 залік розуміння міжнародних 

інтеграційних процесів, їх 

впливу на розвиток 

глобальних та регіональних 

міжнародних відносин, 

зокрема на Європейському 



континенті, та місця в них 

України. 

Міжнародні 

організації 

4/120 5 екзамен, 

курсова  

робота 

–розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 

–знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у 

міжнародній організації; 

–вміння аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій; 

–здатність аналізувати 

діяльність міжнародних 

організацій та практики 

застосування міжнародних 

актів у їх діяльності. 

Міжнародні 

відносини та світова 

політика ХХ ст..  

4/120 5 екзамен –вміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики ХХ ст, 

інтерпретувати інформацію 

щодо реальних подій у сфері 

міжнародних відносин ХХ ст; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Сучасні тенденції 

світових 

міжнародних 

відносин 

4/120 6 залік,  

курсова  

робота 

–вміння визначати сучасні 

тенденції і проблеми світової 

політики  інтерпретувати 

інформацію щодо сучасних 

подій у сфері міжнародних 

відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Історія та зовнішня 

політика країн 

Центральної та 

Східної Європи 

3/90 7 екзамен здатність до аналізу причинно-

наслідкових зв’язків розвитку 

внутрішньої та зовнішньої 

політики окремої країни 

регіону та вміння спів 

ставляти міжнародні тенденції 

та світову політику з 

зовнішньою політикою та 

розвитком регіону. 

Політика-економічне 

співробітництво 

країн ЄС 

3/90 8 залік здатність до аналізу і оцінки 

особливостей процесу 

європейської економічної 

інтеграції, основних напрямів 

процесу внутрішньої та 



зовнішньої конвергенції країн 

- учасниць та навички 

ідентифікації країнових та 

наднаціональних моделей 

зближення в ЄС. 

Історія та зовнішня 

політика країн Азії 

4/120 8 екзамен здатність до аналізу причинно-

наслідкових зв’язків розвитку 

внутрішньої та зовнішньої 

політики окремої країни 

регіону та вміння спів 

ставляти міжнародні тенденції 

та світову політику з 

зовнішньою політикою та 

розвитком регіону. 

Основи геополітики 

та геостратегії 

4/120 8 екзамен - здатність до аналізу сучасних 

геополітичних теорії з огляду 

на реалії постбіполярного 

світу та особливості 

геополітичної ситуації в 

Україні; 

-розуміння характеристик 

розвитку країн та регіонів, 

особливостей та 

закономірностей глобальних 

процесів та місця в них 

окремих держав. 

Аналіз соціально-

економічного та 

політичного 

розвитку держав 

3/90 8 залік -здатність до аналізу 

абстрактної теоретичної 

моделі ринкової економіки та 

реальних національних 

економік, що існують в межах 

різних суспільних систем;  

-володіння методами і 

інструментами економічного 

аналізу, статистичними 

методами обробки, аналізу і 

інтерпретації даних. 

Блок 3 «Світові інтеграційні процеси 

Україна в 

міграційних та 

інтеграційних 

процесах 

3/90 3 залік -формування сучасних 

теоретичних і практичних 

знань з історії та стратегії 

розвитку Європейського 

Союзу, напрямами державної 

політики України щодо 

євроінтегрування та умінь і 

навичок щодо управління 

процесом європейської 

інтеграції України 

державними органами 

виконавчої влади та 

визначення особливостей 

механізму управління у 

Європейському Союзі;  

-здатність до оцінки 



ефективності діючих форм і 

методів державного 

управління за результатами 

аналізу програм розвитку 

територій, галузі, 

вітчизняного і зарубіжного 

досвіду їх реалізації в 

контексті європейської 

інтеграції, використовуючи 

методи порівняльного та 

інституційного аналізу; 

-навички вільного 

користування первинними та 

додатковими джерелами 

інформації щодо аналізу 

чинників об’єднання 

європейських країн, 

визначення недоліків та 

переваг цього процесу для 

України. 

Інтеграційне право 4/120 5 екзамен -володіння знаннями, 

уміннями та навичками щодо 

ключових питань розвитку 

процесів міжнародної та 

європейської інтеграції, 

загальнотеоретичними та 

спеціальними знаннями щодо 

засад та основних форм 

розвитку міжнародних 

економічних відносин – 

загалом та функціонування 

внутрішнього ринку ЄС як 

своєрідного явища – зокрема; 

-володіння управлінськими  

навичками на основі 

практичного вивчення 

організаційно-правових 

механізмів функціонування 

міжнародної економічної 

інтеграції та економічної 

співпраці ЄС на глобальному 

та регіональному рівнях. 

Інтеграційні процеси 

в сучасних 

міжнародних 

відносинах 

3/90 5 залік розуміння міжнародних 

інтеграційних процесів, їх 

впливу на розвиток 

глобальних та регіональних 

міжнародних відносин, 

зокрема на Європейському 

континенті, та місця в них 

України. 

Міжнародні 

організації 

4/120 5 екзамен, 

курсова 

робота 

–розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 

–знання способів створення 

міжнародних організацій та 



припинення членства у 

міжнародній організації; 

–вміння аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій; 

–здатність аналізувати 

діяльність міжнародних 

організацій та практики 

застосування міжнародних 

актів у їх діяльності. 

Міжнародні 

відносини та світова 

політика ХХ ст..  

4/120 5 екзамен –вміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики ХХ ст, 

інтерпретувати інформацію 

щодо реальних подій у сфері 

міжнародних відносин ХХ ст; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Сучасні тенденції 

світових 

міжнародних 

відносин 

4/120 6 залік,  

курсова  

робота 

–вміння визначати сучасні 

тенденції і проблеми світової 

політики  інтерпретувати 

інформацію щодо сучасних 

подій у сфері міжнародних 

відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Інтеграційні процеси 

в Азійсько-

Тихоокеанському 

регіоні 

3/90 7 екзамен здатність до аналізу 

міжнародних подій та ситуації 

в цьому регіоні світової 

цивілізації. 

Інтеграційні процеси 

в Латинській 

Америці 

3/90 8 залік здатність до аналізу 

міжнародних подій та ситуації 

в цьому регіоні світової 

цивілізації. 

Євроатлантична 

інтеграція 

4/120 8 екзамен -формування поглядів 

стосовно інтеграційних 

процесів в сучасному світі, 

утвердження світоглядних 

позицій позбавлених хибних 

міфів щодо суті та функцій 

НАТО, прагматичних підходів 

щодо геополітичних 

перспектив України; 

-здатність до розуміння 

особливості інтеграційних 

процесів сучасності та 



визначення місця України в 

них; 

-здатність до аналізу переваг 

євроатлантичного вектора 

інтеграції  України із 

врахуванням суспільних 

викликів та геополітичних 

ризиків 

Основи геополітики 

та геостратегії 

4/120 8 екзамен - здатність до аналізу сучасних 

геополітичних теорії з огляду 

на реалії постбіполярного 

світу та особливості 

геополітичної ситуації в 

Україні; 

-розуміння характеристик 

розвитку країн та регіонів, 

особливостей та 

закономірностей глобальних 

процесів та місця в них 

окремих держав. 

Інтеграційні процеси 

на Близькому та 

Середньому Сході 

3/90 8 залік здатність до аналізу 

міжнародних подій та ситуації 

в цьому регіоні світової 

цивілізації. 

 

Блок 4 «Дипломатія та дипломатична служба» 

Історія дипломатії 

України 

3/90 3 залік -здатність до компетентного 

аналізу теоретичних та 

практичних основ дипломатії 

та дипломатичної служби 

України; 

-вміти фахово працювати з 

сукупністю опублікованої 

літератури та письмовими 

джерелами з історії дипломатії 

та дипломатичної служби, з 

практикою їх пошуку і 

використання, що має сприяти 

більш повному розумінню 

історії міжнародних відносин. 

Багатостороння 

дипломатія 

4/120 5 екзамен -здатність до розуміння 

причинно-наслідкових зв’язків 

окремих подій на міжнародній 

арені, що допомагає глибшому 

розумінню причин сааме 

такого перебігу подій на 

світовій арені; 

-формування знань окремих 

аспектів багатосторонньої 

дипломатії на сучасному етапі; 

-здатність до самонавчання та 

продовження професійного 

розвитку; 

-навички професійної 



комунікації, взаємодії із 

іншими людьми, роботи над 

груповими проектами; 

-вміння організації власної 

діяльності та ефективного 

управління часом. 

Інтеграційні процеси 

в сучасних 

міжнародних 

відносинах 

3/90 5 залік - розуміння міжнародних 

інтеграційних процесів, їх 

впливу на розвиток 

глобальних та регіональних 

міжнародних відносин, 

зокрема на Європейському 

континенті, та місця в них 

України. 

Міжнародні 

організації 

4/120 5 екзамен, 

курсова  

робота 

–розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 

–знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у 

міжнародній організації; 

–вміння аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій; 

–здатність аналізувати 

діяльність міжнародних 

організацій та практики 

застосування міжнародних 

актів у їх діяльності. 

Міжнародні 

відносини та світова 

політика ХХ ст..  

4/120 5 екзамен –вміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики ХХ ст, 

інтерпретувати інформацію 

щодо реальних подій у сфері 

міжнародних відносин ХХ ст; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Сучасні тенденції 

світових 

міжнародних 

відносин 

4/120 6 залік,  

курсова 

робота 

–вміння визначати сучасні 

тенденції і проблеми світової 

політики; 

-інтерпретувати інформацію 

щодо сучасних подій у сфері 

міжнародних відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Організація роботи 

дипломатичних 

3/90 7 екзамен знання основ організації 

роботи дипломатичних 



установ установ. 

Безпека 

дипломатичної 

служби 

3/90 8 залік -володіння основами 

дипломатичної діяльності,  

-вміння аргументувати 

необхідні заходи щодо 

безпеки дипломатичної 

служби та застосовувати їх у 

практичній діяльності; 

-здатність використовувати у 

практичній діяльності знання 

щодо форм та методів 

реалізації військової політики 

окремих держав, 

проблематики інформаційного 

протистояння та гібридних 

війн. 

Публічна та 

культурна 

дипломатія 

4/120 8 екзамен -здатність до формування 

систематичних уявлень про 

проблематику культурної та 

публічної дипломатії, її ролі в 

сучасних міжнародних 

відносинах; 

-здатність аналізувати 

публічну та культурну 

дипломатії з точки зору її 

ефективності та впливу на 

сучасні міжнародні відносини. 

Основи геополітики 

та геостратегії 

4/120 8 екзамен - здатність до аналізу сучасних 

геополітичних теорії з огляду 

на реалії постбіполярного 

світу та особливості 

геополітичної ситуації в 

Україні; 

-розуміння характеристик 

розвитку країн та регіонів, 

особливостей та 

закономірностей глобальних 

процесів та місця в них 

окремих держав. 

Процес прийняття 

зовнішньополітичних 

рішень 

3/90 8 залік -здатність до поглибленого 

розуміння процесів прийняття 

зовнішньополітичних рішень; 

-систематизація розуміння 

механізму та основних акторів 

прийняття рішень в процесі 

міжнародної діяльності 

держави; 

-розуміння механізму 

прийняття 

зовнішньополітичних рішень в 

Україні та провідних державах 

світу; 

-навички до створення 

проектів зовнішньополітичних 



рішень з певної проблематики 

вітчизняної міжнародної 

діяльності;  

-здатність до формування 

стратегічних програм та 

порядків денних окремих 

заходів української зовнішньої 

політики.  

Блок 5 «Міжнародні організації та багатостороння дипломатія» 

Україна в системі 

міжнародної безпеки 

3/90 3 залік здатність до розуміння 

основних цілей, завдань та 

ключових напрямків 

зовнішньої політики України в 

сфері безпеки на 

регіональному та глобальному 

рівнях. 

Міжнародні 

конференції та 

міжнародне 

посередництво у 

вирішенні конфліктів 

4/120 5 екзамен -розуміння ролі та механізмів 

функціонування основних 

форм міжнародного 

співробітництва у кризових 

ситуаціях; 

-здатність до комплексного 

аналізу явищ і процесів у 

сфері міжнародних відносин, 

самостійного використання 

прийомів наукового аналізу, 

застосовуючи до конкретних 

міжнародних конфліктів. 

Інтеграційні процеси 

в сучасних 

міжнародних 

відносинах 

3/90 5 залік розуміння міжнародних 

інтеграційних процесів, їх 

впливу на розвиток 

глобальних та регіональних 

міжнародних відносин, 

зокрема на Європейському 

континенті, та місця в них 

України. 

Міжнародні 

організації 

4/120 5 екзамен, 

курсова 

 робота 

–розуміння ознак міжнародної 

організації та їх типології; 

–знання способів створення 

міжнародних організацій та 

припинення членства у 

міжнародній організації; 

–вміння аналізувати статутні 

документи міжнародних 

організацій; 

–здатність аналізувати 

діяльність міжнародних 

організацій та практики 

застосування міжнародних 

актів у їх діяльності. 

Міжнародні 

відносини та світова 

політика ХХ ст..  

4/120 5 екзамен –вміння визначати основні 

тенденції і проблеми світової 

політики ХХ ст, 

інтерпретувати інформацію 



щодо реальних подій у сфері 

міжнародних відносин ХХ ст; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Сучасні тенденції 

світових 

міжнародних 

відносин 

4/120 6 залік,  

курсова 

робота 

–вміння визначати сучасні 

тенденції і проблеми світової 

політики; 

-інтерпретувати інформацію 

щодо сучасних подій у сфері 

міжнародних відносин; 

–вміння використовувати на 

практиці теоретичні 

положення для аналізу 

міжнародних відносин і 

зовнішньої політики країн 

світу. 

Основи 

переговорного 

процесу 

3/90 7 екзамен -здобуття практичних навичок 

організаційної підготовки до 

переговорів та їх ведення;  

-набуття вмінь роботи з 

дипломатичними, 

політичними та міжнародно-

правовими джерелами щодо їх 

тлумачення і аналізу. 

ООН в системі 

сучасних 

міжнародних 

відносин 

3/90 8 залік -здатність до використання 

раціональних методів пошуку, 

відбору та використанню 

інформації;  

-навички праці з ресурсами 

сайту ООН в Інтернеті; 

-здатність працювати з 

документами ООН та 

аналізувати їх зміст; 

-здатність до з’ясовування 

основних тенденцій розвитку 

миротворчої діяльності ООН 

та визначення її ефективності; 

визначення пріоритетних 

напрямків діяльності ООН в 

гуманітарній та соціально-

економічній сферах; 

-здатність до аналізу процесу 

реформування ООН в 

контексті її адаптації до реалій 

XXI століття; 

-навички розробки схем, 

таблиць, діаграм з 

проблематики ООН; 

-здатність до  моделювання 

проведення засідань основних 



органів ООН;  

-навички складання 

аналітичних довідок, 

пропозиції щодо політики 

нашої держави в ООН. 

Багатостороння 

дипломатія та 

дипломатія 

міжнародних 

організацій 

4/120 8 екзамен -здатність ефективно 

застосовувати у практичній 

діяльності можливості 

механізмів багатосторонньої 

дипломатії; 

-розуміння практичної 

діяльності сучасних 

міжнародних організацій та їх 

ролі у сучасному 

міжнародному політичному 

процесі; 

-розуміння механізмів 

використання міжнародних 

організацій у процесі 

дипломатичної діяльності 

України. 

Основи геополітики 

та геостратегії 

4/120 8 екзамен - здатність до аналізу сучасних 

геополітичних теорії з огляду 

на реалії постбіполярного 

світу та особливості 

геополітичної ситуації в 

Україні; 

-розуміння характеристик 

розвитку країн та регіонів, 

особливостей та 

закономірностей глобальних 

процесів та місця в них 

окремих держав. 

Практична 

психологія в 

багатосторонній 

дипломатії 

3/90 8 залік -розуміння самостійної ролі 

психологічних факторів (у 

порівнянні з економічними і 

військово-політичними) у 

міждержавних відносинах; 

-здітність розрізняти і 

аналізувати психологічні 

фактори трьох рівнів: 

етнокультурні відносини 

держав, психологію малих 

груп і організацій, психологію 

особистості в політичному 

житті країни та в діловому 

спілкуванні. 

Разом 39/1170  6 іспитів, 

5 заліків, 

2 курсові 

роботи 

 

Разом за циклом 51/1530  6 іспитів, 

9 заліків, 

2 курсові 

 



роботи 

Цикл професійної підготовки 

Блок 1 

Культура 

міжнародного 

спілкування та 

професійна етика 

3/90 3 залік -розуміння різних типів 

корпоративної культури; 

-навички адаптації в 

службовій і діловій 

обстановці, а також навички 

ділового письмового і усного 

спілкування; 

-здатність до організації 

корпоративних заходів, 

ділових переговорів, 

формування власного іміджу. 

Міжнародні 

організації та 

міжнародне 

співробітництво в 

сфері міграції 

3/90 4 залік -навички оперування 

основними поняттями і 

категоріями в частині 

міжнародно-правового 

співробітництва в рамках і між 

міжнародними організаціями з 

питань міграції;  

- здатність до аналізу 

правозастосовчої і 

правоохоронної практики 

міжнародних організацій в 

сфері міграції; 

-здатність до вирішення 

правових проблем і колізій, 

реалізації норм матеріального 

і процесуального права 

міжнародних організацій щодо 

міграції. 

Проблеми 

національної безпеки 

та контроль над 

озброєнням 

3/90 5 залік -здатність до усвідомлення 

зв’язку між станом 

національної безпеки держави 

й ефективністю державної 

політики національної 

безпеки.  

Етикет 

дипломатичного та 

ділового спілкування 

3/90 6 залік -здатність до виконання 

кваліфікованої аналітичної, 

організаційної роботи в 

державних і дипломатичних 

установах України, 

міжнародних організаціях, 

неурядовому й приватному 

секторі згідно з правилами і 

традиціями протоколу та 

стандартами міжнародної 

офіційної комунікації. 

Військово-політичні 

проблеми в 

міжнародних 

відносинах 

3/90 7 залік -здатність до аналізу основних 

підходів при дослідженні 

глобальної та регіональної 

систем міжнародних відносин; 

-здатність до аналізу засобів та 



методів силової політики, 

воєнно-політичні аспектів 

міжнародних відносин. 

Ядерне стримування 

в світовій політиці 

3/90 8 залік -здатність до фахового аналізу 

сучасних проблем ядерного 

стримування у сучасних 

міжнародних відносин; 

-розуміння функціонування 

міжнародних механізмів 

ядерного стримування та 

нерозповсюдження. 

Блок 2 

Риторика та 

ораторське 

мистецтво 

3/90 3 залік -здатність вільно виступати, 

складати доповідь на різні 

теми, грамотно і дохідливо 

висловлювати свою думку; 

-здатність до володіння 

увагою аудиторії, постійно 

збагачувати свій словниковий 

запас; 

-здатність толерантно 

поводити себе під час спору, 

уміти достойно виходити із 

різних ситуацій. 

Сучасний світ і 

проблеми 

глобалізації 

3/90 4 залік -здатність до розуміння логіки 

глобальних процесів розвитку 

всесвітньої політичної системи 

міжнародних відносин та 

правової обумовленості; 

-орієнтація в світових 

економічних, екологічних, 

демографічних, міграційних 

процесах, розуміння 

механізмів взаємодії 

планетарного середовища, 

світової економіки та світової 

політики.  

Міжнародний 

тероризм як загроза 

міжнародним 

відносинам 

3/90 5 залік здатність виробляти 

аналітичний підхід до 

визначення тенденцій 

еволюції феномену 

міжнародного тероризму та 

протидії цьому явищу з боку 

світового співтовариства. 

Дипломатична 

кореспонденція 

3/90 6 залік -здатність до практичного 

застосування сукупності 

жанрових різновидів 

документів дипломатичної 

комунікації у міжнародному 

спілкуванні; 

-здатність обирати необхідні 

жанрові різновиди документів 

дипломатичного листування у 

відповідності до різних 



комунікативних ситуацій. 

Національно-етнічні 

проблеми в 

міжнародних 

відносинах 

3/90 7 залік -здатність до самостійного 

аналізу закономірностей, 

тенденцій, специфічних рис і 

особливостей зародження, 

становлення та впливу 

національно-етнічного 

фактору в світовій політиці, а 

також зовнішній політиці 

окремих держав у новий та 

новітній часи.  

 

«М'яка сила» в 

міжнародних 

відносинах 

3/90 8 залік -здатність до самостійного 

аналізу сучасних механізмів 

практичної реалізації 

зовнішньої політики окремих 

держав; 

-розуміння практичного 

застосування новітніх 

теоретичних розробок в сфері 

відстоювання національних 

інтересів держав у 

міжнародному політичному 

процесі. 

Разом 18/540  6 заліків  

Разом за 

вибірковою 

частиною 

69/2070  6 

екзаменів, 

15 заліків 

2 курсові 

роботи 

 

ФАКУЛЬТАТИВ 

Фізичне виховання  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  5-8  -здатність до належного 

виконання військового 

обов’язку в запасі у мирний 

час, обов’язків військової 

служби у воєнний час та для 

майбутньої професійної 

діяльності. 

Дипломатична 

(виробнича) 

 практика за кордоном 

 5-6  –володіння практичним 

досвідом дипломатії у 

контексті європейської 



інтеграції України. 
 

 

Система атестації здобувачів вищої освіти. 

Метою атестації є встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

освітньо-професійної програми та тимчасового стандарту віщої освіти за 

спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» (за спеціалізацією «Міжнародні відносини»). 

Атестація осіб, які здобувають рівень вищої освіти бакалавр 

здійснюється Екзаменаційною комісією після повного виконання навчального 

плану за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» (за спеціалізацією «Міжнародні відносини»). 

Атестація передбачає складання комплексного атестаційного екзамену за 

фахом «Міжнародні відносини» і виконання дипломної роботи із захистом в 

Екзаменаційній комісії (5 кредитів ЄКТС). 

Зміст комплексного атестаційного екзамену за фахом «Міжнародні 

відносини» за профілюючими дисциплінами циклу професійної та практичної 

підготовки та вимоги до його складання встановлюються «Програмою 

комплексного атестаційного екзамену за фахом «Міжнародні відносини». 

Вимоги до виконання дипломної роботи бакалавра, її змісту, обсягу і 

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

визначаються «Методичними рекомендаціями до виконання дипломної роботи 

бакалавра за фахом «Міжнародні відносини». 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на підставі 

рішення Екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала 

освітню програму підготовки бакалавра за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (за освітньо-

професійною програмою / спеціалізацією «Міжнародні відносини»), ступінь 

вищої освіти бакалавр та присвоює їй освітню кваліфікацію: «Бакалавр 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій; 

міжнародні відносини». 

 

Гарант освітньої програми 

кандидат економічних наук, 

декан факультету міжнародних економічних відносин 

та туристичного бізнесу                                                                    В.І. Сідоров 

 
 


