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1. Профіль освітньої програми «Міжнародні відносини» зі спеціальності 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

 галузі знань 29 Міжнародні відносини / 1. Profile of the educational program 

"International Relations" in the specialty 

291 International Relations, Public Communication and Regional Studies 

  Branch of Knowledge 29 International Relations 

1 – Загальна інформація/1 - General information 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу/ Full name 

of higher educational 

institution and 

structural unit 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський 

міжнародний університет» / Private higher educational 

institution "Kyiv International University" 

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин/ 

Educational and Scientific Institute of International Relations 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу/ Higher 

education level and 

the name of the 

qualification in the 

language of the 

original 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр 

Кваліфікація професійна – Фахівець з міжнародних відносин  

Академічна кваліфікація – бакалавр з міжнародних 

відносин/Degree in higher education - Bachelor 

Professional qualification - Specialist in international relations 

Academic qualification is a bachelor of international relations 

Офіційна назва 

освітньої програми/ 

The official name of 

the educational 

program 

Міжнародні відносини/ International relations 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми/ Type of 

diploma and volume 

of educational 

program 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 

місяців / Bachelor's degree, unitary, 240 ECTS credits, 3 years 10 

months 

 

Наявність 

акредитації/ 

Availability of 

accreditation 

Акредитація спеціальності 29 Міжнародні відносини 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії у 2013 році, відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 26.04.2013 р., протокол №103 

(наказ МОН України від 30.04.2013 №1480-л) /Accreditation of 

the specialty 29 International relations 291 International relations, 

public communications and regional studios in 2013, in 
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accordance with the decision of the Accreditation Commission 

dated 26.04.2013, Minutes No. 103 (Order of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine dated April 30, 2013 No. 1480-

l) 

Цикл/рівень/ Cycle / 

Level 

НРК України – 6 рівень/ NRC of Ukraine - level 6 

Передумови/ 

Prerequisites 

Наявність повної загальної середньої освіти / Availability of 

full secondary education 

 

Мови 

викладання/Teaching 

languages 

Українська/ Ukrainian 

Термін дії освітньої 

програми/ The 

duration of the 

educational program 

3 роки 10 місяців /3 years 10 months 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми/ 

Internet address of the 

permanent description 

of the educational 

program 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми/2 - The purpose of the educational program 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для успішного виконання 

професійних обов’язків у сфері міжнародних відносин з акцентом на розвитку 

компетентностей, необхідних для аналітичної, дипломатичної роботи/ To provide 

theoretical knowledge and practical skills and skills for successful fulfillment of professional 

duties in the field of international relations, with emphasis on the development of 

competencies necessary for analytical, diplomatic work. 

 

3 – Характеристика освітньої програми/3 - Characteristics of the educational 

program 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)/ Subject 

area (branch of 

knowledge, specialty, 

specialization (if any) 

29 Міжнародні відносини  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії/29 International Relations 

291 International Relations, Public Communication and Regional 

Studies 

 

Орієнтація освітньої 

програми/ 

Освітньо-професійна/ Educational-professional / 
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Orientation of the 

educational program 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації/ The 

main focus of the 

educational program 

and specialization 

Професійна підготовка в галузі міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій з фокусом в 

рамках спеціалізації на вивченні міжнародних процесів 

(співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та 

зовнішньої політики держав. / Professional training in the field 

of international relations, public communications and regional 

studies with a focus in the specialization on the study of 

international processes (cooperation, integration, international 

conflicts) and foreign policy of states. 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика,  

міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, 

дипломатична і консульська служба. / Key words: international 

relations, foreign policy, international organizations, integration 

processes, diplomacy, diplomatic and consular services. 

 

Особливості 

програми/ Features of 

the program 

      Об’єкти вивчення − міжнародні відносини, зовнішня 

політика держав, міжнародні організації, міжнародні 

комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях, 

міжнародні конфлікти./ Objects of study - international 

relations, foreign policy of states, international organizations, 

international communications, states and international regions in 

interactions at the global, regional and local levels, international 

conflicts. 

       Цілі навчання – формування здатності застосовувати 

набуті знання, навички, уміння та розуміння з професійних 

дисциплін для вирішення типових задач практичної 

діяльності фахівця з міжнародних відносин; здобуття 

поглиблених знань із теорії та практики міжнародних 

відносин, зовнішньої політики, національної та регіональної 

безпеки, конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку 

міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для 

комплексного аналізу та прогнозування розвитку 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а 

також ефективної роботи в сфері зовнішньої політики, 

міжнародного співробітництва та міжнародних відносин/ 

Objectives of study - the formation of the ability to apply acquired 

knowledge, skills and understanding of professional disciplines to 

solve typical tasks of practical activities of a specialist in 

international relations; obtaining in-depth knowledge of the theory 

and practice of international relations, foreign policy, national and 

regional security, conflict science, international communications, 
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development of international regions; qualification for 

comprehensive analysis and forecasting of the development of 

international relations and foreign policy of the states, as well as 

effective work in the field of foreign policy, international 

cooperation and international relations 

       Теоретичний зміст предметної області складають 

гуманітарні, професійні та вибіркові дисципліни загальної та 

професійної підготовки; поглиблені знання про сутність 

міжнародних відносин, міжнародних конфліктів, системи та 

джерел зовнішньої політики держави, теорії міжнародних 

відносин, комплексні знання про країни та регіони, 

міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний 

простір. / The theoretical content of the subject area consists of 

humanitarian, professional and selective disciplines of general and 

vocational training; in-depth knowledge of the essence of 

international relations, international conflicts, systems and sources 

of foreign policy of the state, the theory of international relations, 

comprehensive knowledge of countries and regions, international 

communications and international information space. 

      Методи, методики та технології – збирати та аналізувати 

інформацію у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, національної та регіональної безпеки, міжнародних 

комунікацій; визначати та прогнозувати напрями розвитку 

міжнародних відносин у різноманітних сферах; професійно 

застосовувати знання іноземних мов у фаховій діяльності./ 

Methods, methodology and technologies - to collect and analyze 

information in the field of international relations, foreign policy, 

national and regional security, international communications; to 

identify and predict the directions of development of international 

relations in various spheres; professionally apply knowledge of 

foreign languages in professional activities. 

 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання/4 - Eligibility of graduates 

to employment and further training 

Придатність до 

працевлаштування / 

Suitability for 

employment 

Зміст та структура програми дає змогу отримати знання та 

навички і здійснювати професійну діяльність в сфері 

зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та 

міжнародних відносин; обіймати первинні посади в органах 

державної влади різних рівнів, в міжнародних та недержавних 

організаціях, у комерційних структурах та науково-

дослідницьких інституціях. / The content and structure of the 

program enables to acquire knowledge and skills and carry out 

professional activities in the field of foreign policy, international 
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cooperation and international relations; To occupy primary 

positions in government bodies of different levels, in international 

and non-governmental organizations, in commercial structures and 

research institutes. 

Відповідно до Національного класифікатора видів 

економічної діяльності, а також з урахуванням вимог ринку 

праці видами професійної діяльності фахівця з міжнародних 

відносин є:/ According to the National Classifier of Types of 

Economic Activities, as well as taking into account requirements 

of the labor market, the types of professional activity of a specialist 

in international relations are: 

Секція М – Професійна, наукова та технічна 

діяльність/ Section M - Professional, scientific and technical 

activities 

Розділ 72 – Наукові дослідження та розробки/ Section 

72 - Scientific research and development 

Група 72.2 – Дослідження й експериментальні 

розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук/ Group 72.2 

- Research and experimental development in the field of social 

sciences and humanities 

Клас 72.20 – Дослідження й експериментальні 

розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук/ Class 72.20 

- Research and experimental development in the field of social 

sciences and humanities 

Розділ 74 – Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність/ Section 74 - Other professional, scientific and 

technical activities 

Група 74.3 – Надання послуг перекладу/ Group 74.3 - 

Provision of translation services 

Клас 74.30 – Надання послуг перекладу/ Class 74.30 - 

Provision of translation services 

Група 74.9 – Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність, не віднесена до інших угруповань/ Group 74.9 - 

Other professional, scientific and technical activities not 

attributed to other groups 

Клас 74.90 – Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність./ Class 74.90 - Other professional, scientific and 

technical activities. 

Секція N – Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування/ Section N - Activities in the 

field of administrative and auxiliary services 

Розділ 82 – Адміністративна та допоміжна офісна 

діяльність, інші допоміжні комерційні послуги/ Section 82 - 

Administrative and support office activities, other auxiliary 
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commercial services 

Група 82.1 – Адміністративна та допоміжна офісна 

діяльність/ Group 82.1 - Administrative and support office 

activities 

Клас 82.11 – Надання комбінованих офісних 

адміністративних послуг/ Class 82.11 - Provision of combined 

office administrative services 

Група 82.3 – Організування конгресів і торговельних 

виставок/ Group 82.3 - Organizing congresses and trade shows 

Клас 82.30 – Організування конгресів і торговельних 

виставок/ Class 82.30 - Organizing congresses and trade shows 

Секція О – Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування/ Section O - Public 

Administration and Defense; compulsory social insurance 

Розділ 84 – Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування/ Section 84 - Public 

administration and defense; compulsory social insurance 

Група 84.1 – Державне управління загального 

характеру; соціально-економічне управління/ Group 84.1 - 

Public Administration of the general nature; socio-economic 

management 

Клас 84.11 – Державне управління загального 

характеру/ Class 84.11 - Public administration of a general 

nature 

Клас 84.12 – Регулювання у сферах охорони здоров’я, 

освіти, культури та інших соціальних сферах, крім 

обов’язкового соціального страхування/ Class 84.12 - 

Regulation in the fields of health, education, culture and other 

social spheres, other than compulsory social insurance 

Група 84.2 – Надання державних послуг суспільству в 

цілому/ Group 84.2 - Provision of public services to society as a 

whole 

Клас 84.21 – Міжнародна діяльність/ Class 84.21 - 

International activities 

Секція S – Надання інших видів послуг/ Section S - 

Provision of other types of services 

Розділ 94 – Діяльність громадських організацій/ Section 

94 - Activities of non-governmental organizations 

Група 94.9 – Діяльність інших громадських 

організацій/ Group 94.9 - Activities of other non-governmental 

organizations 

Клас 94.92 – Діяльність політичних організацій/ Class 

94.92 - Activities of Political Organizations 

Клас 94.99 – Діяльність інших громадських 
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організацій/ Class 94.99 - Activities of other non-governmental 

organizations. 

Фахівець з міжнародних відносин здатний виконувати 

професійну роботу, зазначену в Національному класифікаторі 

України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» 

(затверджений наказом Держспоживстандарту України від 

28.11.2010 р. № 327), і може займати первинні посади:/ A 

specialist in international relations is able to perform professional 

work specified in the National Classifier of Ukraine DK 003: 2010 

"Classifier of Occupations" (approved by the order of 

Derzhspozhyvstandart of Ukraine dated November 28, 2010 No. 

327), and may take initial positions: 

2443.2 Експерт із суспільно-політичних питань /2443.2 

Expert on social and political issues 

2443.2 Політичний оглядач /2443.2 Political observer 

3439 Аташе /3439 Attaché 

3439 Дипломатичний агент /3439 Diplomatic agent 

3439 Дипломатичний кур’єр /3439 Diplomatic courier 

 

Подальше навчання/ 

Further training 

За умови успішного завершення навчання, бакалавр може 

продовжити освіту на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти/ Subject to successful completion of studies, the bachelor 

can continue their education at second (Master's) level of higher 

education 

 5 – Викладання та оцінювання/5 - Teaching and evaluation 

Викладання та 

навчання/ Teaching 

and learning 

Лекції, практичні заняття, самостійна робота на основі 

підручників та конспектів, практика, консультації із 

викладачами, підготовка наукових тез, індивідуальних 

науково-дослідницьких завдань. Студентсько-центроване 

навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання/ 

Lectures, practical classes, independent work on the basis of 

textbooks and notes, practice, consultations with teachers, 

preparation of scientific theses, individual research tasks. Student-

centered learning, self-study, problem-based learning 

 

Оцінювання/ 

Evaluation 

Усні та письмові екзамени, заліки, усні презентації, тези, 

індивідуальні науково-дослідницькі завдання, поточний 

контроль, атестація у формі публічного захисту випускної 

кваліфікаційної роботи; комплексного екзамену з 

міжнародних відносин; підсумкового екзамену з іноземної 

мови (англ.)/ Oral and written exams, credits, oral presentations, 

theses, individual research tasks, current control, certification in 

the form of public defense of final qualification work; 
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comprehensive exam on international relations; final foreign 

language exam (English) 

 

6 – Програмні компетентності/6 - Program competencies 

Інтегральна 

компетентність/ 

Integral competence 

Здатність розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі 

та проблеми в сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики, здійснювати аналіз міжнародних взаємодій між 

державами, міжнародними організаціями та недержавними 

акторами, що передбачає застосування теорій міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій та 

використання міждисциплінарних та спеціальних наукових 

методів дослідження проблем міжнародних відносин / Ability 

to solve complex theoretical and practical problems and problems 

in the field of international relations and foreign policy, to analyze 

the international interactions between states, international 

organizations and non-state actors, which implies the application 

of theories of international relations, foreign policy and 

international communications and the use of interdisciplinary and 

special scientific methods of studying problems of international 

relations 

 

Загальні компетентності/ General competencies 

ЗК1/ GC 

 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу./ 

Ability to think, analyze and synthesize. 

ЗК2 

 

Здатність до розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності./ Ability to understand the subject area 

and understanding of professional activity. 

ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати їх у практичній діяльності./ Ability to learn and 

master modern knowledge and apply it in practice. 

ЗК4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як 

усно, так і письмово./ Ability to communicate in state and foreign 

languages both verbally and in writing. 

ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних 

і комунікаційних технологій./ Ability to search, process and 

analyze information from a variety of sources, including through 

the use of information and communication technologies. 

ЗК6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми./ Ability 

to identify, put and solve problems. 

ЗК7 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані 

результати та обґрунтовувати прийняті рішення./ The ability to 

argue a choice of ways of solving problems of a professional 
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nature, critically evaluate the results and justify decisions. 

ЗК8 Здатність працювати як автономно, так і у команді./ Ability to 

work both autonomously and in a team. 

ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті./ Ability to adapt and act in a new 

situation, in particular in an international context. 

ЗК10 Здатність до міжособистісної взаємодії, цінування та поваги 

різноманітності та  багатокультурності./ Ability to interpersonal 

interaction, appreciation and respect for diversity and 

multiculturalism. 

ЗК11 Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти 

громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної 

роботи./ The ability to act socially responsibly, be civil 

consciousness, to answer for the quality of work done 

ЗК12 Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження та 

здійснення комунікаційної діяльності із зовнішнім 

середовищем, спілкування з експертами з інших галузей./ 

Ability to interdisciplinary interaction, the establishment and 

implementation of communication activities with the external 

environment, communication with experts from other fields. 

ЗК13 Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати 

активну життєву та громадянську позицію, розвивати 

лідерські якості./ Ability to act from the standpoint of social 

responsibility, take an active life and civic stand, develop 

leadership qualities. 

ЗК14 Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, 

самостійної і автономної праці, використання системного 

підходу до розроблення та реалізації проектів./ The capacity for 

continuous learning and self-development, independent and 

autonomous work, using a systematic approach to the development 

and implementation of projects. 

ЗК15 Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну 

діяльність у відповідності до стандартів якості./ Ability to 

worry about quality, to perform professional activities in 

accordance with quality standards. 

ЗК16 Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 

діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та 

формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність./ Ability 

to adapt to new situations in professional activity, to be proactive 

and creative, to generate and formulate new ideas, to substantiate 

their expediency. 

Фахові компетентності/ Professional competence 
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ФК1/ PC Здатність застосовувати знання про природу, динаміку, 

принципи організації та історичні тенденції розвитку 

міжнародних відносин./ Ability to apply knowledge about 

nature, dynamics, principles of organization and historical 

tendencies of development of international relations. 

ФК2 Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, 

економічному, суспільному, культурному та 

інформаційному./ Ability to understand international relations in 

different contexts, including political, security, legal, economic, 

social, cultural and informational. 

ФК3 Здатність демонструвати та застосовувати знання про стан 

досліджень міжнародних відносин та світової політики у 

політичній, економічній, юридичній науках, у 

міждисциплінарних дослідженнях./ Ability to demonstrate and 

apply knowledge of the state of research of international relations 

and world politics in political, economic, legal sciences, in 

interdisciplinary research. 

ФК4 Здатність застосовувати знання про природу, джерела та 

інститути зовнішньої політики держави./ Ability to apply 

knowledge of nature, sources and institutions of foreign policy of 

the state. 

ФК5 Здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних 

відносин, готувати та здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень./ Ability to independently study the 

problems of international relations, prepare and carry out public 

testing of research results. 

ФК6 Здатність розуміти основи сучасного міжнародного права, 

його впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин 

та зовнішньої політики держав./ Ability to understand the 

fundamentals of contemporary international law, its influence on 

the structure and dynamics of international relations and foreign 

policy of states. 

ФК7 Здатність розуміти основи сучасної світової економічної 

системи та структури міжнародних  економічних відносин,, їх 

впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та 

зовнішньої політики держав./ Ability to understand the basis of 

the modern world economic system and the structure of 

international economic relations, their influence on the structure 

and dynamics of international relations and foreign policy of 

states. 

ФК8 Здатність розуміти засади дипломатичної та консульської 

служби, дипломатичного протоколу та етикету, здатність 

вести дипломатичне та ділове листування (українською та 
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іноземними мовами)./ Ability to understand the principles of 

diplomatic and consular service, diplomatic protocol and etiquette, 

ability to conduct diplomatic and business correspondence (in 

Ukrainian and foreign languages). 

ФК9 Здатність розуміти міжнародні інтеграційні процеси, 

головним чином на європейському континенті, та місця 

України в цих процесах./ Ability to understand international 

integration processes, mainly on the European continent, and 

Ukraine's place in these processes. 

ФК10 Здатність розуміти національні інтереси України на 

міжнародній арені./ Ability to understand the national interests of 

Ukraine in the international arena. 

ФК11 Здатність розуміти характеристики розвитку країн та регіонів, 

особливості та закономірності глобальних процесів та місця в 

них окремих держав./ Ability to understand the characteristics of 

the development of countries and regions, the features and patterns 

of global processes and the place in them individual states. 

ФК12 Здатність застосовувати знання про природу та еволюцію 

міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних 

відносин, основних форм та перспектив співпраці України з 

ними./ Ability to apply knowledge about the nature and evolution 

of international organizations, their place in the system of 

international relations, the main forms and prospects of Ukraine's 

cooperation with them. 

ФК13 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 

(українською та іноземними мовами)./ Ability to implement 

communication and informational and analytical activities in the 

field of international relations (in Ukrainian and foreign 

languages). 

ФК14 Здатність застосовувати знання про міжнародних 

недержавних акторів та транснаціональні відносини. /Ability 

to apply knowledge of international non-state actors and 

transnational relations. 

ФК15 Здатність розуміти основи політичної теорії та історії 

політичної думки./ Ability to understand the fundamentals of 

political theory and history of political thought. 

ФК16 Здатність розуміти основи геополітики та геостратегії./ Ability 

to understand the basics of geopolitics and geostrategy. 

ФК17 Здатність до здійснення аналізу процесів світової політики і 

глобальних проблем сучасності./ Ability to analyze the 

processes of world politics and global problems of our time. 



14 
 

ФК18 Здатність демонструвати та застосовувати знання з 

міжнародної конфліктології та теорії ведення переговорів./ 

Ability to demonstrate and apply knowledge of international 

conflict science and negotiation theory. 

ФК19 Здатність розуміти основи національної безпеки України, 

особливості і тенденції розвитку регіональних систем 

колективної безпеки./ Ability to understand the fundamentals of 

Ukraine's national security, features and trends in the development 

of regional collective security systems. 

ФК20 Здатність демонструвати та застосовувати поглиблені знання 

про зовнішню політику країн світу./ Ability to demonstrate and 

apply in-depth knowledge of the foreign policy of countries around 

the world. 

 7 – Програмні результати навчання/7 - Program learning 

outcomes 

ПРН1 Демонструвати знання, набуті у процесі навчання, щодо 

природи, еволюції, стану теоретичних досліджень 

міжнародних відносин та світової політики, а також про 

природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність 

інших учасників міжнародних відносин./ To demonstrate the 

knowledge acquired in learning about nature, evolution, status 

theoretical studies of international relations and world politics, and 

the nature and sources of foreign policy and the activities of other 

participants in international relations. 

ПРН2 Демонструвати знання про природу та механізми 

міжнародних комунікацій./ To demonstrate knowledge of the 

nature and mechanisms of international communications. 

ПРН3 Демонструвати знання про природу та характер взаємодій 

окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях./To demonstrate knowledge of the nature and 

character of the interactions of individual countries and regions at 

global, regional and local levels. 

ПРН4 Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, 

використання різних джерел інформації про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси./ To understand the 

process of describing and assessing the international situation, 

using different sources of information about international and 

foreign policy events and processes. 

ПРН5 Розуміти принципи використання теоретичних знань з 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 

безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 

вирішенні практичних завдань./ To understand the principles of 

using theoretical knowledge on international relations, foreign 

policy, international security and conflicts, international 
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regionalistics in solving practical problems. 

ПРН6 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав./ To collect, process and 

organize a large amount of information on the state of international 

relations, foreign policy of Ukraine and other states. 

ПРН7 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, 

юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних 

відносин та глобальних процесів./ to identify political, 

diplomatic, security, social, legal, economic and other risks in the 

field of international relations and global processes. 

ПРН8 Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних 

відносин із використанням наукових теорій та концепцій, 

наукових методів та міждисциплінарних підходів./ To conduct 

independent research of problems of international relations using 

scientific theories and concepts, scientific methods and 

interdisciplinary approaches. 

ПРН9 Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до 

вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої 

політики./ To analyze and evaluate conceptual approaches to 

solving problems of international relations and foreign policy. 

ПРН10 Володіти іноземними мовами на професійному рівні./ To 

speak foreign languages at a professional level. 

ПРН11 Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, 

зовнішньої політики України та інших держав, готувати 

інформаційні та аналітичні документи, із дотриманням норм 

та правил їх оформлення./ To analyze information on the state of 

international relations, foreign policy of Ukraine and other states, 

to prepare information and analytical documents, observing the 

norms and rules of their registration. 

ПРН12 Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 

міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан 

взаємодії та конфлікту в міжнародних системах./ To evaluate 

the events of international life, processes in the field of 

international cooperation and international security, the state of 

interaction and conflict in international systems. 

ПРН13 Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних 

до міжнародного співробітництва сферах./ To carry out 

activities in diplomatic and other areas related to international 

cooperation. 

ПРН14 Здійснювати самостійні індивідуальні та групові дослідження 

в сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

регіонознавства та міжнародних комунікацій, готувати та 

оприлюднювати звіти про результати досліджень./ To carry out 
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independent individual and group research in the field of 

international relations, foreign policy, regional studies and 

international communications, to prepare and publish reports on 

research results. 

ПРН15 Виконувати професійний усний та письмовий переклад на 

іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних 

комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів./ 

To carry out professional oral and written translation into a foreign 

language, in particular on professional subjects of international 

cooperation, foreign policy, international communications, 

bilateral and multilateral international projects. 

ПРН16 Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і 

зовнішньої політики./ To conduct business conversation in the 

field of international relations and foreign policy. 

ПРН17 Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, 

поважати опонентів і їхню точки зору./ To participate in 

professional discussions on issues of international relations, 

foreign policy and international communications, to respect the 

opponents and their points of view. 

ПРН18 Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері міжнародних відносин./ To use modern 

information and communication technology in the field of 

international relations. 

ПРН19 Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних 

відносин./ Defending the interests of Ukraine in various spheres 

of international relations. 

ПРН20 Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності./ To demonstrate the ability to further study 

with a high degree of autonomy. 

ПРН21 Оцінювати результати власної роботи і нести 

відповідальність за особистий професійний розвиток./ To 

evaluate the results of your work and be responsible for personal 

professional development. 

ПРН22 Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести 

відповідальність за командну роботу./ To make decisions, to be 

a leader, to be responsible for teamwork. 

ПРН23 Демонструвати знання основних знань понять і категорій 

теорії міжнародних відносин, розуміння еволюції 

міжнародних відносин, історії світової та української 

дипломатії./ To demonstrate knowledge of basic knowledge of 

concepts and categories of the theory of international relations, 

understanding of the evolution of international relations, the 
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history of world and Ukrainian diplomacy. 

ПРН24 Збирати, аналізувати, уміння використовувати, 

упорядковувати та інтерпретувати інформацію стосовно 

сучасних тенденцій та актуальних проблем міжнародних 

відносин під час здійснення професійної діяльності./ To 

collect, analyze, use, organize and interpret information about 

current trends and actual problems of international relations during 

professional activity. 

ПРН25 

 

Визначати особливості та застосування знань оцінювати 

впливи міжнародного середовища на функціонування держав, 

міжнародних організацій та інших акторів, встановлювати 

зв’язок між їх діяльністю./ To determine the features and 

application of knowledge to assess the impact of the international 

environment on the functioning of States, international 

organizations and other actors, to establish a link between their 

activities. 

ПРН26 

 

Здійснювати усні і комунікаційні, письмові контакти в 

ситуаціях професійного спілкування./ To conduct oral and 

communication, written contacts in situations of professional 

communication. 

ПРН27 

 

Проектувати та будувати команду, набувати та 

використовувати міжособистісні навички та вміння, 

працювати злагоджено та результативно, налагоджувати 

ефективну взаємодію в колективі./ To project and build a team, 

to acquire and use interpersonal skills and abilities, to work 

coherently and effectively, to establish effective teamwork. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми/8 - Resource support for the 

implementation of the program 

Кадрове 

забезпечення/ 

Personnel support 

Наявність у ПВНЗ «Київський міжнародний університет»  

Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 

кафедри міжнародних відносин, відповідальних за підготовку 

здобувачів вищої освіти;/ Availability at the Kyiv International 

University of the Educational and Scientific Institute of 

International Relations and the Department of International 

Relations responsible for the training of applicants for higher 

education; 

Наявність у складі Навчально-наукового інституту 

міжнародних відносин та кафедри міжнародних відносин, 

відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти, 

робочої групи (проектної групи) з науково-педагогічних 

працівників, на яку покладено відповідальність за підготовку 

здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю, у складі 

чотирьох осіб, що мають науковий ступінь та вчене звання, з 

них один доктор наук; / The presence of a Training and Research 
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Institute of International Relations and the Department of 

International Relations responsible for the training of applicants 

for higher education, a working group (design group) of scientific 

and pedagogical workers, which is responsible for the training of 

applicants for higher education in a specialty, consisting of four 

persons , having a degree and a scientific degree, one of them is a 

doctor of sciences; 

наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 

програми) наукового ступеня доктора політичних наук, а 

також стажу науково-педагогічної та наукової роботи не 

менш як 10 років;/ Presence of the head of the project group 

(guarantor of the educational program) of the scientific degree of 

the doctor of political sciences, as well as the experience of 

scientific-pedagogical and scientific work for at least 10 years; 

проведення лекцій з навчальних дисциплін науково- 

педагогічними (науковими) працівниками відповідної 

спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний 

відсоток визначеної навчальним планом кількості годин), які 

мають науковий ступінь та/або вчене звання - у кількості не 

менше 50 %; які мають науковий ступінь доктора наук або 

вчене звання професора - у кількості не менше 25 %;/ 

conducting lectures on educational disciplines by scientific and 

pedagogical (scientific) employees of the corresponding specialty 

at the main place of work (the minimum percentage of the number 

of hours determined by the curriculum), having a degree and / or a 

degree - in an amount not less than 50%; having a scientific degree 

of a doctor of sciences or a professor's academic degree - in the 

amount not less than 25%; 

проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 

формування професійних компетентностей, науково-

педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом (мінімальний 

відсоток визначеної навчальним планом кількості годин): 

дослідницької, практичної, управлінської, інноваційної або 

творчої роботи за фахом - у кількості не менше 15 %./ 

conducting lectures on educational disciplines that provide the 

formation of professional competencies, scientific and 

pedagogical (scientific) employees who are recognized 

professionals with experience in the profession (minimum 

percentage of the specified curriculum number of hours): research, 

practical, managerial, innovation or creative work for specialty - 

in the amount not less than 15%. 
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Матеріально-

технічне 

забезпечення/ 

Material and technical 

support 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 

занять та контрольних заходів; / Provision of premises for 

conducting training sessions and control activities; 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях не менше 

30% аудиторій; / Provision of multimedia equipment for 

simultaneous use in classrooms of at least 30% of audiences; 

Наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у 

тому числі читального залу, пунктів харчування, актового 

залу, спортивного залу, стадіону та/або спортивних 

майданчиків, медичного пункту;/ Availability of social and 

household infrastructure: libraries, including reading room, 

catering facilities, assembly hall, sports hall, stadium and / or 

sports grounds, medical point; 

Забезпеченість не менше 70 % здобувачів вищої освіти 

гуртожитком;/ Ensuring at least 70% of higher education students 

in hostels; 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання 

навчальних планів./ Provision of computer workstations, 

equipment necessary for the implementation of curricula. 

В Університеті належним чином обладнані спеціалізовані 

кабінети, зокрема, кабінет англійської мови, спеціалізована 

комп’ютерна лінгвістична лабораторія, спеціалізований 

комп’ютерний кабінет, центр міжнародного права, навчальні 

мультимедійні аудиторії, лабораторія експериментальної 

психології, кабінет всесвітньої історії, кабінет фізичної та 

політичної географії, конференц-зал, центр міжнародних та 

громадських зв’язків, ресурсний центр/The University has 

properly equipped specialized offices, in particular, the English 

language office, specialized computer linguistic laboratory, 

specialized computer room, the center of international law, 

educational multimedia audiences, the laboratory of experimental 

psychology, the cabinet of world history, the cabinet of physical 

and political geography, the conference Hall, Center for 

International and Civic Relations, Resource Center 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення/ 

Information , 

educational and 

methodological 

support 

Нормативне забезпечення здійснюється Законом України 

«Про вищу освіту», стандартами вищої освіти (державними, 

галузевими та вузівськими), іншими нормативними актами 

Міністерства освіти і науки України та вищого навчального 

закладу. Інформаційне забезпечення здійснюється 

навчальними книгами (підручниками, навчальними 

посібниками тощо) та електронними ресурсами. Методичне 

забезпечення реалізується обов’язковим супроводженням 
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навчальної діяльності студентів (схема) певними 

методичними матеріалами./ Normative support is provided by 

the Law of Ukraine "On Higher Education", higher education 

standards (state, branch and university), other normative acts of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine and higher 

education institution. Information support is provided by 

educational books (textbooks, tutorials, etc.) and electronic 

resources. Methodical support is provided by the obligatory 

accompaniment of students' educational activity (scheme) with 

certain methodological materials. 

9 – Академічна мобільність/9 - Academic mobility 

Національна 

кредитна 

мобільність/ National 

Credit Mobility 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність/ 

International Credit 

Mobility 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти/ Teaching 

foreign applicants for 

higher education 

Прийом на навчання здійснюється відповідно до «Правил 

прийому до Київського міжнародного університету»  на 

підставі результатів навчання на підготовчому відділенні для 

іноземних громадян за гуманітарним напрямом./ Admission to 

study is carried out in accordance with the "Rules of admission to 

the Kyiv International University" on the basis of the results of 

training in the preparatory department for foreign citizens in the 

humanitarian field. 

 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність/2 . List of components of the educational and professional 

program and their logical consistency 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми/2.1. List of components 

of the educational and professional program 

 

 

Код н/д/ 

Code N / 

A 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практики, 

магістерська робота) )/ Components of the 

educational program (academic disciplines, 

practice, master thesis) 

К-ть 

кредитів

/ 

Number 

of 

credits 

Форма 

підсумк. 

контрол

ю/ Form 

of final 

control 

Обов’язкові компоненти ОПП/ Required components of Program 



21 
 

Цикл загальної підготовки/ General training cycle 

ЗП.01 Історія України/ History of Ukraine 3 
Екзамен/

exam 

ЗП.02 
Історія української культури/ History of 

Ukrainian Culture 3 
Екзамен/

exam 

ЗП.03 
Українська мова (за проф. спрям.) / Ukrainian 

language for professional purposes 3 
Екзамен/

exam 

ЗП.04 Філософія/Philosophy 3 
Екзамен/

exam 

ЗП.05 Іноземна мова/ Foreign Language 10 

Екзамен 

(3);  

Залік 

(1,2) 

ЗП.06 
Українська мова як іноземна /Ukrainian as a 

foreign language 10 
Екзамен 

(2);  

Залік (1) 

ЗП.07 Теорія держави і права/ Theory of state and law 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.08 Вступ до спеціальності/ Introduction to specialty 3 
Екзамен 

/exam 

ЗП.09 
Основи екології та безпеки життєдіяльності/ 

Fundamentals of ecology and life safety 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.10 

Інформатика та сучасні інформаційні системи і 

технології/ Computer science and modern 

information systems and technologies 
4 

Залік/ 

credit 

ЗП.11 
Основи наукових досліджень/ Basics of the 

scientific research 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.12 
Історія політичних вчень та політологія/ History 

of political doctrines and political science 4 
Залік/ 

credit 

ЗП.13 
Теорія міжнародних відносин/ The theory of 

international relations 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.14 
Міжнародні відносини та світова політика/ 

International relations and world politics 10 
Екзамен 

(2,3) 

/exam 

ЗП.15 
Міжнародне публічне право/ International Public 

Law 5 
Екзамен/

exam 
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ЗП.16 
Міжнародне приватне право/ International private 

law 3,5 
Екзамен/

exam 

 

ЗП.17 Світова економіка/ World economy 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.18 
Міжнародні економічні відносини/ International 

Economic Relations 3,5 
Екзамен/

exam 

 

ЗП.19 
Менеджмент і маркетинг/ Management and 

marketing 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.20 

Міжнародна інформація та інформаційно- 

аналітична діяльність в міжнародних 

відносинах/ International information and 

informational and analytical activity in international 

relations 

4 

Екзамен/

exam 

ЗП.21 
Конфліктологія та теорія переговорів/ Conflict 

and Theory of Negotiations 3 
Екзамен/

exam 

 

ЗП.22 Країнознавство/ Country Studies 4 

Екзамен 

(4) 

Залік (3) 

/exam 

ЗП.22.1 
Країнознавство (Країни Азії та Африки)/ 

Country Studies (Asian and African Countries) 2 
Залік/ 

credit 

ЗП.22.2 

Країнознавство (Країни Європи, Північної та 

Південної Америки, Австралія)/ Country Studies 

(Countries of Europe, North and South America, 

Australia) 

2 

Екзамен/

exam 

 

ЗП.23 
Зовнішня політика України/Ukraine's foreign 

policy 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.24 
Дипломатична та консульська служба/ 

Diplomatic and consular services 4 
Екзамен/

exam 

 

ЗП.25 
Міжнародні організації/ International 

organizations 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.26 
Порівняльне конституційне право/ Comparative 

Constitutional Law 3 
Залік/ 

credit 
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ЗП.27 

Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки 

України/ Economy and foreign economic relations 

of Ukraine 
3 

Залік/ 

credit 

ЗП.28 
Історія міжнародних відносин/ History of 

international relations 10 
Екзамен/

exam 

 

ЗП.29 
Основи світової політики/ Fundamentals of world 

politics 4 
Залік/ 

credit 

ЗП.30 
Дипломатичний протокол та етикет/ Diplomatic 

protocol and etiquette 3 
Екзамен/

exam 

 

ЗП.31 Дипломатія України/ Diplomacy of Ukraine 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.32 
PR-інструменти в міжнародних відносинах/PR-

tools in international relations 3 
Залік/ 

credit 

ЗП.33 
Теорія та практика перекладу/ The theory and 

practice of translation 10 

Екзамен 

(8) 

Залік (7) 

/exam 

ЗП.34 Практика з ЕОМ/ Practice with a computer 6 
Залік/ 

credit 

ЗП.35 Виробнича практика/Internship 8 
Залік/ 

credit 

ЗП.36 Курсова робота/ Coursework 3 
Захист/ 

theses 

ЗП.37 
Випускна кваліфікаційна робота/ Final qualifying 

work 10 
Захист/ 

theses 

Загальний обсяг обов’язкових компонент:/ Total volume 

of mandatory components: 
170 

Вибіркові компоненти ОПП/ Selective program components 

Цикл професійної підготовки/ Cycle of professional training 

ПП.01 Іноземна мова/ Foreign Language 10 
Екзамен 

(4,6,8) 

Залік (5,7) 

ПП.02 
Українська мова як іноземна/ Ukrainian as a 

foreign language 10 

Екзамен 

(4) 

Залік (3) 

 
Українська мова як іноземна/ Ukrainian as a 

foreign language 10 

Екзамен 

(6,8) 

Залік (5,7) 
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ПП.03 

Міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник 

у світовій політиці/ International conflicts and the 

humanitarian factor in world politics 
3 

Екзамен/

exam 

ПП.04 
Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ/ Foreign 

policy of the countries of the CEE and SEE 3 
Екзамен/

exam 

ПП.05 

Зовнішня політика країн Західної 

Європи/Foreign Policy of Western European 

Countries 
4 

Екзамен/

exam 

ПП.06 
Проблеми національної та регіональної безпеки/ 

Problems of national and regional security 3 
Екзамен/

exam 

ПП.07 
Зовнішня політика Росії та країн СНД/ Foreign 

policy of Russia and CIS countries 3 
Екзамен/

exam 

ПП.08 
Сучасні тенденції міжнародних відносин/ 

Modern trends in international relations 3 
Екзамен/

exam 

ПП.09 
Зовнішня політика країн Азії/ Foreign Policy of 

Asian Countries 3 
Екзамен/

exam 

ПП.10 
Зовнішня політика країн Північної Америки/ 

Foreign Policy of North America 3 
Залік/ 

credit 

ПП.11 

Актуальні проблеми міжнародних відносин в 

Африці та Латинській Америці/ Actual problems 

of international relations in Africa and Latin 

America 

3 

Екзамен/

exam  

ПП.12 Перекладацька практика/ Translation practice 4 
Залік 

/credit 

ПП.13 Навчальна практика/ Educational practice 8 
Залік 

/credit 

Загальний обсяг вибіркових компонент: /Total amount 

of sample components: 

70 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ / 

GENERAL SUMMARY OF THE EDUCATIONAL 

PROGRAM 

240 
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2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена в 

Додатку 1./ 2.2. The structural-logical scheme of the educational-professional program is 

presented in Appendix 1. 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти/ 3. Form of certification of 

applicants for higher education 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» 

проводиться на основі результативності навчання, якості освіти, оцінювання  здатності 

та сформованості здібностей вирішувати професійні і практичні завдання; у формі 

публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи; комплексного екзамену з 

міжнародних відносин і завершується видачею документу встановленого зразка про 

присудження йому ступеня вищої освіти бакалавр із присвоєнням кваліфікації: 

фахівець з міжнародних відносин. Атестація здійснюється відкрито і публічно./ The 

certification of graduates of the educational and professional program "International 

Relations" is based on the effectiveness of education, the quality of education, the assessment 

of the ability and the formation of abilities to solve professional and practical problems; in 

the form of public defense of final qualifying work; a comprehensive exam on international 

relations and ends with the issuance of a document of an established standard for awarding 

him a degree in higher education with a Bachelor's degree in qualification: a specialist in 

international relations. The certification is carried out openly and publicly. 

 

 

Гарант освітньо-професійної програми 

доктор політичних наук, професор/ Guarantor of educational and professional program 

Doctor of Political Science, Professor                                                      Некряч А.І./ 

Nekriach A.I. 


