
Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини» 
Спеціальність: 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»  
Освітня програма (спеціалізація): «Міжнародні відносини та 
регіональні студії» 
 

Кваліфікація:  Сертифікати ЗНО: 
Бакалавр з міжнародних відносин та 

регіональних студій (4 роки) 
 1. Українська мова та література  

2. Іноземна мова  
3. Математика або Історія України 

Кваліфікації випускників з міжнародних відносин та регіональних студій 
Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр випускникам присвоюється кваліфікація: 

бакалавр з міжнародних відносин та регіональних студій. Після здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр випускникам присвоюється кваліфікація: магістр міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика / магістр 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, міжнародні відносини та 
регіональні студії: сходознавство.  

Місця майбутнього працевлаштування випускників 
Випускники програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися 

інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку 
окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних або 
громадських організаціях, а також науково-педагогічною або науково-дослідною діяльністю на посадах: 

 аташе; 
 дипломатичний агент; 
 перекладач; 
 дипломатичний кур’єр; 
 викладач закладу вищої освіти;  
 експерт із суспільно-політичних питань 

країн/регіонів;  
 консультант рекламних агентств; 
 консультант із суспільно-політичних 

питань (в партіях та інших громадських 
організаціях); 

 консультант із суспільно-політичних 
питань країн/регіонів; 

 політичний оглядач;  
 аналітик-референт прес-служби зовнішньо-

політичного відомства або дипломатичної 
установи;  

 секретар дипломатичної місії;  
 аналітик-міжнародник відділу зв’язків з 

громадськістю державних установ, 
комерційних структур, спільних 
підприємств. 

Мовна підготовка  
Біля 2200 академічних годин відводиться для опанування іноземних мов: китайської мови як 

основної іноземної мови; англійської, німецької та французької як другої іноземної мови за вибором 
студента. Загальна кількість годин з викладання китайської мови відповідає підготовці перекладача.  

Професійно-орієнтовані дисципліни:  
 іноземна мова (китайська); 
 міжнародні організації; 
 друга іноземна мова (англійська, 

французька, німецька (за вибором)); 
 міжнародна інформація; 
 політична географія світу; 
 міжнародні відносини та світова політика; 
 ЄС та політика сусідства; 
 міжнародні економічні відносини; 
 теорія та практика комунікацій; 
 міжнародне право; 
 міжнародна безпека; 
 іноземна мова спеціальності; 
 країнознавство; 
 політичний розвиток та політичні системи 

країн світу; 
 дипломатична та консульська служба; 
 основи світової політики; 

 теорія прийняття рішень в міжнародних 
відносинах; 

 дипломатичний протокол та етикет; 
 методологія країнознавчих досліджень; 
 конфліктологія та теорія переговорів; 
 історія та культура Китаю; 
 інформаційні мережі та бази даних в 

міжнародних відносинах; 
 зовнішня політика країн Центрально-

Східної ті Південно-Східної Європи; 
 зовнішня політика України; 
 зовнішня політика США; 
 актуальні проблеми міжнародних відносин 

в Латинській Америці; 
 інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах; 
 процеси модернізації в країнах Азії та 

Африки; 
 організація міжнародного туризму; 



 міжнародні відносини та світова політика;  Китай та країни Сходу у світовій політиці.
 


