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ПЕРЕДМОВА 
 

Освітньо-професійна програма – система освітніх компонентів на 
відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до 
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік 
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач  ступеня вищої 
освіти бакалавр. 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини 
розроблена проектною групою ННІ міжнародних відносин Київського 
міжнародного університету у складі: 

 
 

Судак Ірина Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 
міжнародних відносин та туризму, керівник проектної групи; 
Сокирська Владилена Володимирівна, доктор історичних наук, доцент, доцент 
кафедри міжнародних відносин та туризму; 
Крупеня Ірина Миколаївна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 
міжнародних відносин та туризму, завідувач кафедри міжнародних відносин та 
туризму. 
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Профіль освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини»  
зі спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні відносини 
 

1 – Загальна інформація 
Повна назва 
закладу вищої 
освіти та 
структурного 
підрозділу 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний 
університет» 
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин 

Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Академічна кваліфікація – бакалавр з міжнародних 
відносин 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

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

Наявність 
акредитації 

Акредитація з напряму 0302 Міжнародні відносини 6.030201 
Міжнародні відносини у 2013 році, відповідно до рішення 
Акредитаційної комісії від 26 квітня 2013 р. протокол №103 
(наказ МОН України від 30.04.2013 №1480-л)  

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень 
 

Передумови Конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних 
випробувань: для вступу на перший курс – на основі повної 
загальної середньої освіти; вступу на другий – на основі 
раніше здобутого ступеня вищої освіти  
 

Мови викладання українська 
Термін дії освітньої 
програми 

3 роки 10 місяців  
 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

www.kymu.edu.ua 

2 – Мета освітньої програми 
Забезпечити сприятливі умови для формування і розвитку програмних 
компетентностей, що дають змогу оволодіти основними знаннями, вміннями, 
навичками, необхідними для подальшого навчання та професійної діяльності у 
сфері міжнародних відносин. 
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        Сформувати професійний світогляд фахівця з міжнародних відносин, 
здатного розв’язувати складні теоретичні та практичні задачі та проблеми у сфері 
міжнародних відносин та зовнішньої політики, регіонознавства, національної та 
регіональної безпеки; аналізувати міжнародні взаємодії між державами, 
міжнародними організаціями та недержавними акторами, що передбачає 
застосування теорій міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних 
комунікацій; отримання компетентностей для політичного аналізу міжнародних 
відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах 
зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, шляхом оволодіння 
системою професійних компетентностей.  
   Особливістю ОПП «Міжнародні відносини» є її міждисциплінарний 
характер, а саме інтеграція знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, 
міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку 
міжнародних регіонів. ОПП «Міжнародні відносини» поєднує теоретичну і 
практичну підготовку студентів із застосуванням сучасних освітніх технологій, 
виконання науково-пошукових завдань. Досягнення поставленої мети 
забезпечуються відповідними формами, методами і прийомами навчання, 
потужними ресурсами університету (матеріально-технічними, кадровими, 
інформаційними, організаційними, фінансовими тощо). 
 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

29 Міжнародні відносини 
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії  

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

         Професійна підготовка в галузі міжнародних відносин 
орієнтована на вивчення зовнішньополітичних процесів 
(співробітництва, інтеграції, міжнародних конфліктів) та 
зовнішньої політики держав, має прикладний характер, 
зокрема орієнтована на теоретично-прикладну та 
професійну підготовку бакалаврів, яка може здійснюватися 
із залученням структурних підрозділів органів державної 
влади, які відповідають за формування та реалізацію 
зовнішньої політики країни, іноземних дипломатичних 
представництв, міжнародних організацій, тощо; фахове 
знання іноземних мов. 
Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика,  
міжнародні організації, інтеграційні процеси, дипломатія, 
дипломатична і консульська служба. 
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Обґрунтування 
програми 

Програма ґрунтується на класичних наукових 
результатах практичного досвіду підготовки фахівців з 
міжнародних відносин із врахуванням сучасного стану 
міжнародних відносин, орієнтує на актуальний стан  
зовнішньо-політичних процесів, базуючись на історичний 
розвиток міжнародних відносин, на здійснення аналізу 
зовнішньої політики країн світу.  

Фахівці у сфері міжнародних відносин повинні бути 
мобільними, кваліфікованими та конкурентоспроможними, 
вміти адекватно спілкуватися й взаємодіяти у глобальному 
середовищі. Виникає необхідність підготовки нового 
покоління фахівців міжнародних відносин – аналітиків, 
дослідників і управлінців з менталітетом професіоналів, 
глобально мислячих, здатних ідентифікувати та ефективно 
використовувати можливості міжнародного середовища, 
готових адекватно і вчасно реагувати на його виклики. У 
зв'язку з цим, затребуваними стають менеджери, експерти 
та аналітики, які володіють новітнім універсальним 
комплексом професійних компетенцій для задоволення 
світового ринку праці. Сучасне суспільство потребує 
фахівців-універсалів у сфері міжнародних відносин, які 
розуміють як працюють компанії, зокрема в якому 
економічному, політичному і культурному середовищі 
вони здійснюють свою діяльність. Вітчизняним та 
іноземним компаніям потрібні не лише фахівці для 
реалізації міжнародних стратегій, а насамперед, глобальні 
менеджери, здатні представляти і відстоювати інтереси 
своїх компаній в зарубіжних урядових органах і 
громадських організаціях. 

Професійна підготовка сучасних фахівців-
міжнародників має бути спрямована на формування й 
подальший розвиток їх професійної компетентності та 
конкурентоспроможного рівня кваліфікації, здобуття 
глибоких теоретичних знань і практичних умінь й навичок 
у сфері міжнародних відносин.    

Особливості 
програми 

Характерною особливістю ОПП «Міжнародні відносини» є 
її міждисциплінарний характер, а саме інтеграція знань з 
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 
безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, 
розвитку міжнародних регіонів. 
      Об’єкти вивчення − міжнародні відносини, зовнішня 
політика держав, міжнародні організації, міжнародні 
комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на 
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глобальному, регіональному та локальному рівнях, 
міжнародні конфлікти. 
       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 
       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.  
      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. 
 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування  

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. 

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 

6 
 



посади: 
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, 

організації) 
3436.1 Референт 
3439 Дипломатичний кур’єр 
3439 Аташе 
3439 Віце-консул  

          3439  Секретар дипломатичного агентства 
Подальше навчання За умови успішного завершення навчання, бакалавр може 

продовжити освіту на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

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 

 
Оцінювання 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.) 
 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

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  
 

Загальні компетентності 
ЗК1 
 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 
 

Здатність до розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 

ЗК3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 
застосовувати їх у практичній діяльності. 
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ЗК4 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами 
як усно, так і письмово. 

ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел, зокрема завдяки використанню 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК7 Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 
професійного характеру, критично оцінювати отримані 
результати та обґрунтовувати прийняті рішення. 

ЗК8 Здатність працювати як автономно, так і у команді. 

ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 
міжнародному контексті. 

ЗК10 Здатність до міжособистісної взаємодії, цінування та 
поваги різноманітності та  багатокультурності. 

ЗК11 Здатність діяти суспільно відповідально, проявляти 
громадянську свідомість, відповідати за якість виконаної 
роботи.  

ЗК12 Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження 
та здійснення комунікаційної діяльності із зовнішнім 
середовищем, спілкування з експертами з інших галузей. 

ЗК13 Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, 
займати активну життєву та громадянську позицію, 
розвивати лідерські якості. 

ЗК14 Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, 
самостійної і автономної праці, використання системного 
підходу до розроблення та реалізації проектів. 

ЗК15 Здатність турбуватися про якість, виконувати професійну 
діяльність у відповідності до стандартів якості. 

ЗК16 Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній 
діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та 
формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність. 

Фахові компетентності 
ФК1 Здатність застосовувати знання про природу, динаміку, 

принципи організації та історичні тенденції розвитку 
міжнародних відносин. 

ФК2 Здатність розуміти міжнародні відносини у різних 
контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному. 

ФК3 Здатність демонструвати та застосовувати знання про стан 
досліджень міжнародних відносин та світової політики у 
політичній, економічній, юридичній науках, у 
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міждисциплінарних дослідженнях. 
ФК4 Здатність застосовувати знання про природу, джерела та 

інститути зовнішньої політики держави. 
ФК5 Здатність самостійно досліджувати проблеми міжнародних 

відносин, готувати та здійснювати публічну апробацію 
результатів досліджень. 

ФК6 Здатність розуміти основи сучасного міжнародного права, 
його впливу на структуру й динаміку міжнародних 
відносин та зовнішньої політики держав. 

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. 

ФК8 Здатність розуміти засади дипломатичної та консульської 
служби, дипломатичного протоколу та етикету, здатність 
вести дипломатичне та ділове листування (українською та 
іноземними мовами). 

ФК9 Здатність розуміти міжнародні інтеграційні процеси, 
головним чином на європейському континенті, та місця 
України в цих процесах. 

ФК10 Здатність розуміти національні інтереси України на 
міжнародній арені. 

ФК11 Здатність розуміти характеристики розвитку країн та 
регіонів, особливості та закономірності глобальних 
процесів та місця в них окремих держав. 

ФК12 Здатність застосовувати знання про природу та еволюцію 
міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних 
відносин, основних форм та перспектив співпраці України 
з ними. 

ФК13 Здатність до здійснення комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин 
(українською та іноземними мовами). 

ФК14 Здатність застосовувати знання про міжнародних 
недержавних акторів та транснаціональні відносини.  

ФК15 Здатність розуміти основи політичної теорії та історії 
політичної думки. 

ФК16 Здатність розуміти основи геополітики та геостратегії. 

ФК17 Здатність до здійснення аналізу процесів світової політики 
і глобальних проблем сучасності. 

ФК18 Здатність демонструвати та застосовувати знання з 
міжнародної конфліктології та теорії ведення переговорів. 

ФК19 Здатність розуміти основи національної безпеки України, 
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особливості і тенденції розвитку регіональних систем 
колективної безпеки. 

ФК20 Здатність демонструвати та застосовувати поглиблені 
знання про зовнішню політику країн світу. 

 7 – Програмні результати навчання 
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. 

ПРН2 Демонструвати знання про природу та механізми 
міжнародних комунікацій. 

ПРН3 Демонструвати знання про природу та характер взаємодій 
окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному 
та локальному рівнях. 

ПРН4 Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної 
ситуації, використання різних джерел інформації про 
міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. 

ПРН5 Розуміти принципи використання теоретичних знань з 
міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної 
безпеки та конфліктів, міжнародної регіоналістики при 
вирішенні практичних завдань. 

ПРН6 Збирати, обробляти й упорядковувати великий обсяг 
інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої 
політики України та інших держав. 

ПРН7 Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, 
юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних 
відносин та глобальних процесів. 

ПРН8 Проводити самостійні дослідження проблем міжнародних 
відносин із використанням наукових теорій та концепцій, 
наукових методів та міждисциплінарних підходів. 

ПРН9 Аналізувати та оцінювати концептуальні підходи до 
вирішення проблем міжнародних відносин та зовнішньої 
політики. 

ПРН10 Володіти іноземними мовами на професійному рівні. 

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. 

ПРН12 Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері 
міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, 
стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах. 
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ПРН13 Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших 
суміжних до міжнародного співробітництва сферах. 

ПРН14 Здійснювати самостійні індивідуальні та групові 
дослідження в сфері міжнародних відносин, зовнішньої 
політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій, 
готувати та оприлюднювати звіти про результати 
досліджень. 

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. 

ПРН16 Вести ділову бесіду у сфері міжнародних відносин і 
зовнішньої політики. 

ПРН17 Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних 
відносин, зовнішньої політики та міжнародних 
комунікацій, поважати опонентів і їхню точки зору. 

ПРН18 Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 
технології у сфері міжнародних відносин. 

ПРН19 Відстоювати інтереси України у різних сферах 
міжнародних відносин. 

ПРН20 Демонструвати здатність до подальшого навчання з 
високим рівнем автономності. 

ПРН21 Оцінювати результати власної роботи і нести 
відповідальність за особистий професійний розвиток. 

ПРН22 Самостійно приймати рішення, бути лідером, нести 
відповідальність за командну роботу. 

ПРН23 Демонструвати знання основних знань понять і категорій 
теорії міжнародних відносин, розуміння еволюції 
міжнародних відносин, історії світової та української 
дипломатії. 

ПРН24 Збирати, аналізувати, уміння використовувати, 
упорядковувати та інтерпретувати інформацію стосовно 
сучасних тенденцій та актуальних проблем міжнародних 
відносин під час здійснення професійної діяльності. 

ПРН25 
 

Визначати особливості та застосування знань оцінювати 
впливи міжнародного середовища на функціонування 
держав, міжнародних організацій та інших акторів, 
встановлювати зв’язок між їх діяльністю. 

ПРН26 
 

Здійснювати усні і комунікаційні, письмові контакти в 
ситуаціях професійного спілкування. 

ПРН27 
 

Проектувати та будувати команду, набувати та 
використовувати міжособистісні навички та вміння, 
працювати злагоджено та результативно, налагоджувати 

11 
 



ефективну взаємодію в колективі. 
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 
забезпечення 

Наявність у ПЗВО «Київський міжнародний університет»  
Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та 
кафедри міжнародних відносин та туризму, відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти; робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за спеціальністю, у складі трьох осіб, що 
мають науковий ступінь та/або вчене звання;  
наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої 
програми) наукового ступеня, а також стажу науково-
педагогічної та/або наукової роботи не менш як 5 років; 
Наявність групи забезпечення освітньої діяльності, 
кількість членів якої складається з науково-педагогічних 
або наукових працівників, які працюють у закладі освіти за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно 
до спеціальності і які не входять (входили) до жодної групи 
забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в 
поточному семестрі; 
частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання не 
менше 50%; 
частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора не менше 10%. 
Науково-педагогічні та наукові працівники, які здійснюють 
освітній процес, мають стаж науково-педагогічної 
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної 
активності, який засвідчується виконанням не менше 
чотирьох видів та результатів (підпункти 1-18 пункту 30 
Ліцензійних умов). 
Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма науково-
педагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на 
роботу. 
 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів; обладнані спеціалізовані 
кабінети, зокрема, кабінет історії України і української 
культури, кабінет української мови і літератури, кабінет 
англійської мови, лінгафонний кабінет, кабінет теорії 
держави і права, дипломатична студія, кабінет 
міжнародних відносин і світової політики, кабінет 
міжнародного права, судова аудиторія, центр 
міжнародного права, кабінет основ екології та безпеки 
життєдіяльності, лабораторія експериментальної 
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психології та педагогіки, спеціалізований комп’ютерний 
кабінет, кабінет інформатики та інформаційних технологій, 
навчальні мультимедійні аудиторії.  
Освітній процес проходить в обладнаних за останніми 
технологіями, світлих приміщеннях, побудованих за 
євростандартами, оснащених відеопроекторами, 
плазмовими телевізорами. 
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях не 
менше 30% аудиторій.  
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання освітньо-професійної 
програми. 
Наявність соціально-побутової інфраструктури: 
бібліотеки, у тому числі читального залу, пунктів 
харчування, актового залу, спортивного залу, спортивного 
майданчику, медичного пункту. 
Забезпеченість здобувачів вищої освіти, які цього 
потребують, гуртожитком. 
 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

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 закладу освіти.  
Освітня діяльність здійснюється за навчальним планом та 
пояснювальної записки до нього. Кожна навчальна 
дисципліна навчального плану забезпечена робочою 
програмою, комплексом навчально-методичного 
забезпечення. Для проведення практичної підготовки 
студентів розроблені програми  практичної підготовки та 
робочі програми практик. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з кожної навчальної дисципліни 
навчального плану складає 100%. Для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти наявні 
методичні матеріали для проведення підсумкової атестації. 
Інформаційне забезпечення здійснюється навчальними 
книгами (підручниками, навчальними посібниками тощо) 
та електронними ресурсами. Наявність вітчизняних та 
закордонних фахових періодичних видань відповідного або 
спорідненого профілю у бібліотеці закладу освіти, в тому 
числі в електронному вигляді складає не менше 4 
найменувань. Забезпечено доступ до баз даних 
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періодичних наукових видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого профілю. 
Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація про його діяльність. 
Наявність сторінки на офіційному веб-сайті закладу освіти 
англійською мовою, на якому розміщена основна 
інформація про діяльність, правила прийому іноземців та 
осіб без громадянства, умови навчання та проживання 
іноземців та осіб без громадянства, контактна інформація. 

9 – Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на 
території України, приймати участь в різноманітних 
навчальних або навчально-дослідницьких програмах. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

Можливість учасників освітнього процесу навчатися, 
викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в 
іншому закладі вищої освіти за межами України;  
можливість перезарахування отриманих кредитів на основі 
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), 
зокрема шляхом порівняння змісту освітніх програм. 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

          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. 
 

 
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми (за навчальним 

планом) 
 

 
Код н/д 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, практики, 
випускна кваліфікаційна робота)  

К-ть 
кредит

ів 

Форма 
підсумк. 

контролю 
Обов’язкові компоненти ОПП 

Цикл загальної підготовки 
ЗП.01 Історія України 3 Іспит 

ЗП.02 Історія української культури 3 Іспит 

ЗП.03 Українська мова (за проф. спрям.) 3 Іспит 
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ЗП.04 Філософія 3 Іспит 

ЗП.05 Іноземна мова 10 Іспит (3);  
Залік (1,2) 

ЗП.06 
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 10 

Іспит (4,6,8);  
Залік (5,7) 

ЗП.07 Друга іноземна мова 10 Іспит (2);  
Залік (1) 

ЗП.08 Теорія держави і права 3 Залік 

ЗП.09 Вступ до спеціальності 3 
Іспит 

ЗП.10 Основи екології та безпеки життєдіяльності 3 Залік 

ЗП.11 
Інформатика та сучасні інформаційні 
системи і технології 4 

Залік 

ЗП.12 Основи наукових досліджень 3 Залік 

ЗП.13 Історія політичних вчень та політологія 4 Залік 

Цикл професійної і практичної підготовки 

ПП.01 Теорія та практика перекладу 10 Іспит (8) 
Залік (7) 

ПП.02 Теорія міжнародних відносин 3 Залік 

ПП.03 Міжнародні відносини та світова політика 10 Іспит (2,3) 

ПП.04 Міжнародне публічне право 5 Іспит 

ПП.05 Міжнародне приватне право 3,5 Іспит 

ПП.06 Світова економіка 3 Залік 

ПП.07 Міжнародні економічні відносини 3,5 Іспит 

ПП.08 Менеджмент і маркетинг 3 Залік 

ПП.09 

Міжнародна інформація та інформаційно- 
аналітична діяльність в міжнародних 
відносинах 

4 

Іспит 

ПП.10 Конфліктологія та теорія переговорів 3 Іспит 
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ПП.11 Країнознавство 4 Іспит (4) 
Залік (3) 

ПП.11.1 Країнознавство (Країни Азії та Африки) 2 Залік 

ПП.11.2 
Країнознавство (Країни Європи, Північної та 
Південної Америки, Австралія) 2 

Іспит 

ПП.12 Зовнішня політика України 3 Залік 

ПП.13 Зовнішня політика країн Західної Європи 4 Іспит 

ПП.14 Дипломатична та консульська служба 4 Іспит 

ПП.15 Міжнародні організації 3 Залік 

ПП.16 Порівняльне конституційне право 3 Залік 

ПП.17 Історія міжнародних відносин 10 Іспит 

ПП.18 Основи світової політики 4 Залік 

ПП.19 Дипломатичний протокол та етикет 3 Іспит 

ПП.20 Дипломатія України 3 Залік 

ПП.21 Виробнича практика 8 Залік 

ПП.22 Навчальна практика 8 Залік 

ПП.23 Курсова робота 3 Захист 

ПП.24 Випускна кваліфікаційна робота 10 Захист 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 

Цикл вибіркових дисциплін 
Блок 1 

ВД.01 Друга іноземна мова 10 Іспит (4) 
Залік (3) 

ВД.02 
Друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 10 

Іспит (6,8) 
Залік (5,7) 

ВД.03 Зовнішня політика країн ЦСЄ та ПСЄ 3 Іспит 

ВД.04 Зовнішня політика Росії та країн СНД 3 Іспит 

ВД.05 Зовнішня політика країн Північної Америки 3 Залік 
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ВД.06 
Актуальні проблеми міжнародних відносин в 
Африці та Латинській Америці 3 

Іспит 

ВД.07 
Міжнародні конфлікти та гуманітарний 
чинник у світовій політиці 3 

Іспит 

ВД.08 
Проблеми національної та регіональної 
безпеки 3 

Іспит 

ВД.09 Сучасні тенденції міжнародних відносин 3 Іспит 

ВД.10 PR-інструменти в міжнародних відносинах 3 Залік 

ВД.11 
Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки 
України 3 

Залік 

ВД.12 Зовнішня політика країн Азії 3 Іспит 

ВД.13 Перекладацька практика 4 Залік 

ВД.14 Навчально-ознайомча  практика  6 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:              60 

Блок 2 

ВД.01 Друга іноземна мова 10 Іспит (4) 
Залік (3) 

ВД.02 
Друга іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 10 

Іспит (6,8) 
Залік (5,7) 

ВД.03 
Діяльність міжнародних правозахисних 
організацій 3 

Іспит 

ВД.04 Зовнішня політика Європейського Союзу 3 Іспит 

ВД.05 Європейська політика сусідства і Україна 3 Залік 

ВД.06 Міжнародні відносини у Східній Азії 3 Іспит 

ВД.07 
Конфлікти в умовах глобалізації та їх 
правове регулювання 3 

Іспит 

ВД.08 
Національна та регіональна безпека в умовах 
глобалізації 3 

Іспит 
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ВД.09 
Актуальні процеси в міжнародних 
відносинах 3 

Іспит 

ВД.10 
Міжнародний образ держави та 
зовнішньополітичний PR 3 

Залік 

ВД.11 Політекономіка в міжнародних відносинах 3 Залік 

ВД.12 Зовнішня політика США 3 Іспит 

ВД.13 Перекладацька практика 4 Залік 

ВД.14 Навчально-ознайомча  практика  6 Залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:  60 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  240 

 
2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми представлена 

в Додатку 1. Програма має внутрішню цілісність і гарантує уникнення дублювання 
навчальних дисциплін та їх елементів. Передбачена можливість обирати студентом 
вибіркові дисципліни для здобуття додаткових компетентностей задля здатності 
випускниками виконувати кваліфіковану аналітичну, організаційну, 
консультаційну роботу в державних і дипломатичних установах України, 
міжнародних організаціях, міжнародних відділах підприємств, установ, 
організацій різних форм власності, брати участь у переговорному процесі. 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 
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; підсумкового екзамену з 
іноземної мови (англ.) 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. 

 
4. Перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми 

Розвиток держави як суб’єкта міжнародних відносин та міжнародного права 
вимагає спілкування з іншими акторами міжнародних відносин. Внутрішні та 
міжнародні фактори, зокрема в епоху глобалізації, зумовлюють необхідність 
офіційних відносин між державами, найважливішою ланкою яких є система 
підтримання дипломатичних і консульських зносин. У сучасних умовах 
державотворення відбувається реформування як системи освіти, так і системи 
органів дипломатичної служби, поповнити яку мають професійно вмотивовані 
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фахівці. Для  роботи у системі органів, що відповідають за зовнішньополітичну 
діяльність України, вже недостатньо знати чинне національне та міжнародне 
законодавство. Це пояснюється тим, що до процесу реформування (оновлення) 
виконавчої гілки  влади звернена увага без перебільшення всього суспільства, що 
випливає з тих завдань і функцій, які покладаються на неї Конституцією України, 
ЗУ «Про дипломатичну службу». Потреба часу зумовлює необхідність у розвитку 
високого професіоналізму працівників системи органів дипломатичної служби. 

Розглядаючи професійну мотивацію працівників, які займаються 
зовнішньополітичною діяльністю України, варто усвідомити, що йдеться не лише 
про сукупність особливих природних рис, світогляд  людини та її духовний 
розвиток, а про складову професіоналізму – здатність людини розуміти сутність 
процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні відносини; аналізувати та 
прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному; провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних 
відносин, професійно готувати аналітичні матеріали та довідки; в рамках 
міжнародних конференцій, організацій, інших форм практичного міжнародного 
співробітництва, працювати з дипломатичними та міжнародними документами; 
виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері міжнародних відносин, 
міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики (зокрема, міжнародних 
та внутрішньодержавних конфліктів). 

Удосконалення освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 291 Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії галузі знань 29 Міжнародні 
відносини здійснюється шляхом введення нових спеціальних курсів за вибором 
студента відповідно до компетентностей, яких потребує сучасний фахівець у галузі 
міжнародних відносин. 

5. Участь роботодавців та/або професійних асоціацій до розробки 
освітньо-професійної програми 

Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» 
залучає провідних стейкхолдерів на стадії визначення мети програми та результатів 
навчання, а також задля подальшого вдосконалення змістовного наповнення 
програми. У процесі формування  цілей і програмних результатів навчання 
враховано позиції і потреби роботодавців.  

Існує практика залучення сумісників, у т. ч. професіоналів-практиків, із 
метою ефективного функціонування освітньої програми, систематично 
проводяться зустрічі з Надзвичайними та Повноваженими Послами, 
представниками міжнародних організацій,  директорами міжнародних фірм, на 
яких поруч із освітянами в формуванні професійних навиків чільне місце відведено 
роботодавцям та професійним асоціаціям. 

Співробітництво з  роботодавцями та професійними асоціаціями дозволяє 
сформувати у студента готовність до практичних занять. Потенційні роботодавці 
беруть активну участь у заходах щодо професіоналізації студентів, що дає 
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можливість студентам ще на етапі навчання визначитися з напрямом професійних 
зацікавлень. На сучасному етапі розвитку ринку праці в Україні, участь 
представників професійних організацій дозволить студентам дізнатися про 
особливості сучасного ринку праці та його вимоги до професіонала, а також 
визначити курс подальшої професійної кар'єри та розглянути проблеми адаптації 
молодого фахівця на робочому місці, шляхи їх вирішення.  

Головними завданнями співпраці роботодавців та освітян є: 
–  сприяння працевлаштуванню студентів та випускників; 
– проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, 

підготовку яких здійснює Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та 
кафедра міжнародних відносин та туризму; 

– налагодження партнерства з іноземними дипломатичними 
представництвами, органами державної влади, міжнародними організаціями, 
органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами 
усіх форм власності, науково-дослідними інститутами і лабораторіями, які можуть 
бути потенційними роботодавцями для студентів і випускників; 

– інформування студентів і випускників про вакантні місця на підприємствах, 
в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці; 

– здійснення моніторингу працевлаштування випускників; 
– організація ярмарок вакансій та презентацій підприємств, організацій, 

установ. 
 
 

Гарант освітньо-професійної програми 
кандидат історичних наук, доцент                                                      Судак  І.І. 
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