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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою у складі: 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменуван

ня посади 

(для 

сумісників - 

місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади) 

Найменування 

закладу, який 

закінчив 

викладач 

(рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом 

про вищу 

освіту) 

Науковий 

ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації, 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно) 

Стаж 

науково-

педагогіч

ної та/або 

наукової 

роботи 

Інформація про наукову діяльність (основні 

публікації за напрямом, науково-дослідна 

робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 

керівництво науковою роботою студентів) 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікаці

ї викладача 

(найменува

ння 

закладу, 

вид 

документа, 

тема, дата 

видачі) 
Керівник проектної групи 

Миронова 

Маргарита 

Анатоліївна  

доцент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Інституту 

міжнарод-

них від-

носин Київ-

ського  наці-

онального 

університету 

імені Тараса 

Шевченка 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1998 р., міжна-

родні відно-

сини, магістр з 

міжнародних 

відносин, ре-

ферент-

перекладач з 

англійської 

мови  

 

Кандидат полі-

тичних наук, 

23.00.04 – полі-

тичні проблеми                                                                                                                                                                                         

міжнародних сис-

тем та глобаль-

ного розвитку, 

тема кандидатсь-

кої дисертації: 

«Трансформація 

трансатлантичних 

відносин в пост-

біполярний пері-

од», ДК № 041894 

від 20.09.2007 

доцент кафедри 

міжнародних від-

носин та зовніш-

ньої політики, 

17 Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинсь-

кий та ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 с. 

2. Міжнародні системи та глобальний розвиток / 

В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук 

та ін. (всього 13 чол.)   – Київ: Знання, 2014. – 

526 с. 

3. Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф 

МОН  (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) Мат-

вієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю. 

(всього 26 чол.)  - Київ: ВПЦ «Київський уні-

верситет».-863 c. 

4. Європейський Союз на сучасному етапі: стру-

ктурні зміни та стратегія розвитку/В.В.Копійка, 

М.А.Миронова, Т.І.Шинкаренко - Київ: Знання, 

2010.-94 с. 

5. Європейський Союз: економіка, політика, 

1.02.2012 –  

31.05.2012 

Національ-

ний інститут 

стратегічних 

досліджень, 

м.Київ 

Підвищення 

кваліфікації 

за програ-

мою «Study 

Tours to Po-

land» за те-

мою «Ви-

кладання 

міжнарод-

них відно-

син в Поль-

щі: досвід 
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12ДЦ 023840 від 

09.11.2010 р. 

право: енциклопедичний словник/ Копійка В.В., 

Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2011, 368 с. 

6. The Eastern Dimension of the European Neigh-

bourhood Policy: Strategic Challenges for the EU 

Foreign Policy//European Journal of Law and Polit-

ical Sciences, «East West» Association for Ad-

vanced Studies and Higher Education GmbH. Vi-

enna. №3, 2015, -pp.44-48. 

Автор понад 50 наукових праць. Науковий кері-

вник курсових, бакалаврських та магістерських 

робіт. Учасниця українських та міжнародних 

наукових конференцій. 

для Украї-

ни» (Варша-

ва, Польща) 

Грудень 

2016 

Члени проектної групи 

Копійка  

Валерій  

Володимиро-

вич  

Директор 

Інституту 

міжнарод-

них відно-

син Київсь-

кого націо-

нального 

університету 

ім.Т.Шевчен

ка, професор 

кафедри 

міжнарод-

них медіа-

комунікацій 

та комуніка-

тивних тех-

нологій  

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1984р. міжна-

родні відноси-

ни, спеціаліст з 

міжнародних 

відносин, ре-

ферент-

перекладач 

французької 

мови 

Доктор історич-

них наук, політи-

чні проблеми 

міжнародних сис-

тем та глобально-

го розвитку - 

23.00.04, профе-

сор кафедри між-

народних відно-

син та зовнішньої 

політики, тема 

докторської дисе-

ртації: "Теоретич-

ний та практич-

ний виміри роз-

ширення Євро-

пейського Сою-

зу", 2004 р. 

29 Основні публікації: 

1. Міжнародні відносини та світова полі-

тика. // К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 

Гриф МОН  (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) 

Матвієнко В.М., Манжола В.А., Крушинський 

В.Ю. (всього 26 чол.). - 863 c.  

2. Міжнародні системи та глобальний розвиток / 

В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук 

та ін. (всього 13 чол.)   – Київ: Знання, 2014. – 

526 с. 

3. Європейський Союз. Історія і засади функціо-

нування/ В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко. - Київ: 

Знання, 2009 (Гриф МОН, лист №1.4/18-Г-2419 

від 24.11.2008 р.).-752 с. 

4. Європейський Союз на сучасному етапі: стру-

ктурні зміни та стратегія розвитку/В.В.Копійка, 

М.А.Миронова, Т.І.Шинкаренко - Київ: Знання, 

2010.-94 с. 

5. Європейський Союз: економіка, політика, 

право: енциклопедичний словник/ Копійка В.В., 

Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ 

1 семестр 

2001-2002 

Інститут 

світової еко-

номіки та 

міжнарод-

них відно-

син НАН 

України 
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«Київський університет», 2011.- 368 с. 

Автор понад 100 наукових праць. Науковий ке-

рівник 6 кандидатських робіт. Лауреат держав-

ної премії України у галузі науки і техніки 2012 

року за цикл підручників «Україна у світовій 

політиці»: 

1.Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c. 

2.Україна в пост біполярній системі міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 606 

с. 

Манжола  

Володимир 

Андрійович 

Завідувач 

кафедри 

міжнарод-

них відно-

син  

та зовніш-

ньої полі-

тики 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1977р., міжна-

родні відно-

сини, спеціа-

ліст з міжнаро-

дних відносин, 

референт-пере-

кладач францу-

зької мови 

Доктор істори-

чних наук, все-

світня історія - 

07.00.02, профе-

сор кафедри між-

народних відно-

син та зовнішньої 

політики, тема 

докторської  дисе-

ртації:  

"Ядерна політика 

Франції у 60-80-ті 

роки", 1993р. 

34 Основні публікації: 

1. Міжнародні відносини та світова полі-

тика. // К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 

Гриф МОН  (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) 

Матвієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський 

В.Ю. (всього 26 чол.)    863 c.  

2. Європейська безпека і Україна/ 

В.А.Манжола, О.Л.Хилько. – К: Знання, 2010. – 

85 с . 

3. Ялтинсько-Потсдамська система міжна-

родних відносин: факти, події, коментарі/ Кру-

шинський В.Ю., Манжола В.А. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр “Київський університет”, 

2010. - 208 с.   

4. Міжнародні відносини та світова полі-

тика / В. А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. 

Крушинський та ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 

с. 

5. Міжнародні системи та глобальний роз-

виток / В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Па-

рхомчук та ін. – Київ: Знання, 2014. – 526 с. 

2 семестр  

(2010-2011) 

Інститут 

світової еко-

номіки та 

міжнарод-

них відно-

син НАН 

України 
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Захищено  дисертацій: 20 кандидатських,  3 док-

торські. Автор понад 100 наукових праць. Учас-

ник українських та міжнародних наукових кон-

ференцій. Лауреат державної премії України у 

галузі науки і техніки 2012 року за цикл підруч-

ників «Україна у світовій політиці»: 

1.Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c. 

2.Україна в пост біполярній системі міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 606 

с. 

Константинов 

Віктор  

Юрійович 

Доцент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1995р., спеціа-

ліст з  міжна-

родних відно-

сини, перекла-

дач з францу-

зької мови 

Кандидат полі-

тичних наук, по-

літичні проблеми 

міжнародних сис-

тем та глобаль-

ного розвитку 

23.00.04, доцент 

кафедри міжнаро-

дних відносин та 

зовнішньої полі-

тики, тема кан-

дидатської ди-

сертації: «Про-

блема європей-

ської регіональної 

стабільності в 

контексті розши-

рення НАТО ( 90-

ті роки.)», 2000р. 

20 

 

Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинсь-

кий та ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 с. 

2. Міжнародні системи та глобальний розвиток / 

В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук 

та ін. (всього 13 чол.)   – Київ: Знання, 2014. – 

526 с. 

3.Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010 Гриф 

МОН  (лист №1/11-3039 від 13.04.2010 р.) Мат-

вієнко В.М.,Манжола В.А., Крушинський В.Ю. 

(всього 26 чол.)  863 c. 

4. Європейський Союз: економіка, політика, 

право: енциклопедичний словник. Копійка В.В., 

Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2011, 368 с. 

Автор понад 90 наукових праць. Науковий кері-

вник курсових, магістерських та бакалаврських 

робіт. Учасник українських та міжнародних на-

укових конференцій. Лауреат державної премії 

1.09.2007-

31.12.2007 

Інститут 

світової еко-

номіки та 

міжнарод-

них відно-

син НАН 

України 

Стажування 

у м. Бремен, 

Німеччина  

Червень 

2016 
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України у галузі науки і техніки 2012 року за 

цикл підручників «Україна у світовій політиці»: 

1.Міжнародні відносини та світова політика. // 

К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c. 

2.Україна в пост біполярній системі міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 606 

с. 

Капітоненко 

Микола  

Геннадійович 

Доцент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики  

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2001р., міжна-

родні відно-

сини магістр 

міжнародних 

відносини, 

перекладач з 

англійської 

мови 

 

Кандидат полі-

тичних наук, 

23.00.04 – полі-

тичні проблеми 

міжнародних сис-

тем та гло-

бального роз-

витку, доцент ка-

федри між-

народних від-

носин та зов-

нішньої політики, 

тема кан-

дидатської ди-

сертації: «Кон-

фліктогенность 

постбіполярної 

системи міжнаро-

дних відносин», 

2004р. 

17 Основні публікації: 

1.Силовий фактор у міжнародних відносинах. 

Київ: ВПЦ Київський університет, 2013. – 303 с. 

2. Позиціювання України в сучасному міжнаро-

дному середовищі // Зовнішня політика України 

- 2012: стратегічні оцінки, прогнози та пріорите-

ти. Київ: ВД «Стилос», 2013. – 304 с. 

3. Міжнародні системи та глобальний розвиток / 

В. А. Манжола, О. А. Коппель, О. С. Пархомчук 

та ін. (всього 13 чол.)   – Київ: Знання, 2014. – 

526 с. 

4. Європейський Союз: економіка, політика, 

право: енциклопедичний словник. Копійка В.В., 

Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2011, 368 с. 

5. Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. Крушинсь-

кий та ін. – Київ: Знання, 2014. – 662 с. 

Автор понад 70 наукових праць. Науковий кері-

вник курсових, магістерських та бакалаврських 

робіт. Учасник українських та міжнародних на-

укових конференцій. Лауреат державної премії 

України у галузі науки і техніки 2012 року за 

цикл підручників «Україна у світовій політиці»: 

1.Міжнародні відносини та світова політика. // 

02.2010 – 

06.2010 

Дипломати-

чна академія 

при МЗС 

України 
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К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. 863 c. 

2.Україна в пост біполярній системі міжнарод-

них відносин. // К.: ВПЦ “Київський універси-

тет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

// К.: ВПЦ “Київський університет”, 2008. – 606 

с. 

Дальський 

Володимир 

Борисович 

Асистент ка-

федри між-

народних 

відносин та 

зовнішньої 

політики  

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2008 р., міжна-

родні відно-

сини магістр 

міжнародних 

відносин 

 

 6 Основні публікації: 

1.Європейський Союз: економіка, політика, пра-

во: енциклопедичний словник. Копійка В.В., 

Манжола В.А., та інші (всього 37 осіб) К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2011, 368 с. 

2. Восточное партнерство. Цели-опыт-вызовы: 

анализ процесса имплементации в государствах 

охваченных программой. Пьотр Байор та інші 

(всього 49 осіб). Краків: Ksiegarnia Akademicka. 

2013 

3. Фактор Туреччини у середземноморській по-

літиці ЄС. Актуальні проблеми міжнародних 

відносин, К.: ІМВ, 2011. Вип. 103. Ч.2, С.73-75. 

4. Енергетичний аспект політики ЄС щодо дер-

жав Південного і Східного Середземномор'я// 

Evropský politický a právní diskurz. – 2017. – V. 4, 

Iss. 6 . – С.32-38  

5. Міграційний вимір політики ЄС щодо сере-

дземноморських партнерів//Гілея. – 2018. – Вип. 

131 

Автор понад 15 наукових публікацій. Науковий 

керівник курсових  та бакалаврських робіт.  

Учасник українських та міжнародних наукових 

конференцій. 

Підвищення 

кваліфікації 

за програ-

мою «Study 

Tours to Po-

land» за те-

мою «Про-

блеми нау-

кового дос-

лідження 

геополітич-

них тенден-

цій та регіо-

нальних 

міжнарод-

них відно-

син у Поль-

щі та Украї-

ні» (Варша-

ва, Польща) 

листопад 

2017 

 

При розробці проекту Програми враховані вимоги проекту освітнього стандарту спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» за рівнем «магістр». 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

«Європейські студії» 

зі спеціальності 

№ 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 
1 – Загальна інформація 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації  

Ступінь вищої освіти: Магістр 

Спеціальність: 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії за спеціалізацією міжнародні відносини   

Освітня програма: Європейські студії  

 

Obtained qualification: Master Degree 

Program Subject Area: International Relations, Public Communication 

and Regional Studies, Specialization International Relations 

Programme: European Studies  

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська  

Ukrainian 

Обсяг освітньої про-

грами 

90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1.5 роки 

Тип програми Освітньо-професійна 

Повна назва закладу 

вищої освіти, а також 

структурного підрозді-

лу у якому здійснюєть-

ся навчання  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Інститут міжнародних відносин  

 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Institute of International Relations 

Назва закладу вищої 

освіти який бере уч-

асть у забезпеченні 

програми  

- 

Офіційна назва освіт-

ньої програми, 

ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

ВНЗ-партнера мовою 

оригіналу  

- 

Наявність акредитації Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Україна, 

2012 рік (наказ МОН України від 12.10.2012 р. №2491-л) 

Цикл/рівень програми НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра, спеціаліста або магістра 

Форма навчання Денна  

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Інтернет-адреса пос-

тійного розміщення 

опису освітньої про-

грами 

http://www.iir.edu.ua/education/international_relations/ 
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2 – Мета освітньої програми 

 Підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері європейської 

інтеграції, що вільно орієнтуються в ключових аспектах функціо-

нування ЄС та розробки та імплементації зовнішньої політики про-

відних європейських держав, та здатні формулювати та вирішувати 

професійно-орієнтовані задачі, пов’язані із взаємодією державних 

органів та недержавного сектора України з інституціями та устано-

вами ЄС, підприємствами та некомерційними об’єднаннями на те-

риторії країн-членів ЄС. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / спеціа-

льність / спеціалізація 

програми) 

Міжнародні відносини /  

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /  

Європейські студії  

Орієнтація освітньої 

програми 

Oсвітньо-професійна 

Основний фокус освіт-

ньої програми та спе-

ціалізації 

Спеціальна освіта за спеціальністю міжнародні відносини, суспіль-

ні комунікації та регіональні студії з акцентом на прикладному 

аналізі європейських інтеграційних процесів, особливостях реалі-

зації зовнішньополітичної діяльності ЄС та країн-членів ЄС. 

 

Ключові слова: міжнародні відносини, європейські дослідження, 

європейські інтеграційні процеси, регіоналізм та транскордонне 

співробітництво, стратегічні та безпекові дослідження в Європі, 

управління міжнародними проектами в сфері європейської інтегра-

ції. 

Особливості програми Програма реалізується спільно з Католицьким університетом 

м.Левен (Бельгія) за підтримки Фонду Якемчука (Бельгія).  

Експериментальний характер освітньої програми, її 

міждисциплінарність: поєднання політичних та економіко-

правових аспектів європейських інтеграційних процесів; залучення 

до освітнього процесу викладацького складу з Католицького 

університету м.Левен (Бельгія), представників дипломатичного 

корпусу країн-членів та інституцій ЄС. 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до праце-

влаштування 

Працевлаштування в органах державної влади, міжнародних орга-

нізаціях (урядових та неурядових), міжнародних компаніях, міжна-

родних громадських і гуманітарних організаціях на посадах, 

пов’язаних зі збиранням, аналізом та обробкою інформації міжна-

родно-політичного профілю, прийняттям автономних й управлінсь-

ких рішень у сфері європейської інтеграції, а також у сфері полі-

тичного аналізу і прогнозування, а також на первинних дипломати-

чних посадах.  

Подальше навчання Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти 

задля отримання ступеню «доктор філософії», підвищення кваліфі-

кації й отримання додаткової освіти за сертифікованими програма-

ми та програмами післядипломного навчання, а також навчання 

впродовж життя. 
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5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та нав-

чання 

Загальний стиль навчання – студенто-центричний. Форми навчан-

ня: лекції, семінари, самостійна робота, практичні заняття, консу-

льтації з викладачами. Під час останнього року половина часу да-

ється на написання магістерської роботи, яка також презентується 

та обговорюється за участі викладачів та одногрупників. 

Оцінювання Письмові та усні іспити, заліки, диференційовані заліки, модульні 

контрольні роботи, експертні політичні есе, виконання практичних 

завдань (кейси), комплексний кваліфікаційний іспит з європейських 

досліджень, захист магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна компетен-

тність 

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних від-

носин, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та регіона-

льних студій, або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується неви-

значеністю умов та вимог. 

Загальні компетентно-

сті (ЗК) 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння профе-

сійної діяльності. 

ЗК 3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та за-

стосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як 

усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різ-

них джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і кому-

нікаційних технологій. 

ЗК 6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань про-

фесійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

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

ЗК 9. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підпри-

ємливість.  

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в між-

народному контексті. 

ЗК 11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різ-

номанітності та багатокультурності, здатність спілкуватися з пред-

ставниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 

інших галузей знань/видів діяльності) 
Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФК 1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних 

акторів, сучасні тенденції розвитку світової політики. 

ФК 2. Розуміння сутності та взаємопов’язаності процесів 

глобалізації та регіоналізації та їх впливу на міжнародні відносини. 

ФК 3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні 

відносини, зокрема у Європі, у різних контекстах, в тому числі 

політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

гуманітарному, культурному та інформаційному. 

ФК 4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні 

дослідження міжнародних відносин, європейської інтеграції у 
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політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних 

дослідженнях. 

.ФК 5. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої 

політики держави, еволюцію підходів до формування та здійснення 

зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішньої 

політики та функціонування інститутів зовнішньої політики. 

ФК 6. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові 

дослідження проблем міжнародних відносин, європейської 

інтеграції, визначати наукові проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати їх публічну апробацію. 

ФК 7. Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем 

міжнародних відносин та світової політики,  європейської 

інтеграції, професійно готувати аналітичні матеріали та довідки. 

ФК 8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі 

та переговори, працювати в рамках міжнародних конференцій, 

організацій, інших форм практичного міжнародного 

співробітництва, працювати  з дипломатичними та міжнародними 

документами. 

ФК 9. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них 

України. 

ФК 10. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і за-

вдань у сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної 

безпеки, зовнішньої політики (зокрема, міжнародних та внутріш-

ньодержавних конфліктів). 

ФК 11. Володіння іноземними мовами на професійному рівні, ви-

конання усного та письмового перекладу з фахової тематики між-

народних відносин. 

ФК 12. Поглиблені знання про характер, динаміку, принципи 

організації та функціонування європейських інтеграційних 

процесів. 

ФК 13. Розуміння особливостей інституційної та правової системи 

ЄС.  

ФК 14. Поглиблені знання про природу політичного лідерства в 

ЄС, особливості зовнішньої політики та еволюцію підходів країн-

членів ЄС до проблеми поглиблення європейської інтеграції. 

ФК 15. Розуміння еволюції та перспектив політичної та військово-

політичної інтеграції в ЄС, особливостей взаємодії ЄС з іншими 

міжнародними акторами. 

ФК 16. Поглиблені знання про характер, основні тенденції та ви-

клики для європейської політики України, місця та ролі ЄС у без-

пековій та зовнішньополітичній стратегії України. 

ФК 17. Вміння проводити ефективне управління міжнародними 

проектами в сфері європейської інтеграції, підготовку проектної 

документації та ефективну роботу з міжнародними донорами. 

ФК 18. Здатність організувати та координувати роботу державних 

органів та недержавного сектора України з інституціями та 

установами ЄС, підприємствами та некомерційними об’єднаннями 

на території країн-членів ЄС. 
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7 – Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання 

 

ПРН 1. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі 

навчання, щодо природи, джерел та напрямів еволюції 

міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики 

держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин та 

світової політики. 

ПРН 2.Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації, 

взаємопов’язаності процесів глобалізації і регіоналізації  та 

аналізувати їх вплив на міжнародні відносини. 

ПРН 3. Демонструвати поглиблені знання проблем міжнародної та 

національної безпеки, міжнародних та інтернаціоналізованих 

конфліктів, підходів, способів та механізмів забезпечення безпеки 

у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. 

ПРН 4. Демонструвати знання про природу міжнародних комуні-

кацій, проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів (на при-

кладі Європи) у глобальному, регіональному та локальному кон-

текстах. 

ПРН 5. Демонструвати поглиблені знання про характер, динаміку, 

принципи організації та функціонування європейських інтеграцій-

них процесів. 

ПРН 6. Демонструвати розуміння природи політичного лідерства в 

ЄС, особливостей зовнішньої політики та еволюції підходів країн-

членів ЄС до проблеми поглиблення європейської інтеграції. 

ПРН 7. Демонструвати знання про характер, основні тенденції та 

виклики для європейської політики України. 

ПРН 8. Демонструвати розуміння місця та ролі ЄС у безпековій та 

зовнішньополітичній стратегії України. 

ПРН 9. Вміти збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг ін-

формації про стан міжнародних відносин, європейських інтегра-

ційних процесів та зовнішньої політики держав-членів ЄС. 

ПРН 10. Вміти визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, 

безпекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

європейської інтеграції. 

ПРН 11. Вміти оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньо-

політичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення 

таких проблем, зокрема перспективи поглиблення європейських 

інтеграційних проектів, їх політичної та військово-політичної 

складової. 

ПРН 12. Оцінювати як внутрішні, так і зовнішні виклики та загрози 

для європейської інтеграції, застосовувати сценарний підхід при їх 

аналізі.  

ПРН 13. Вміти аналізувати природу ЄС з точки зору особливостей 

його інституційно-правової системи.  

ПРН 14. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про 

стан міжнародних відносин та світової політики, європейської інте-

грації.  

ПРН 15. Оцінювати  міжнародні події, процеси в сфері міжнарод-

ного співробітництва та міжнародної безпеки, зокрема в Європі, 

стан взаємодії та конфлікту в міжнародних системах. 

ПРН 16. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміж-

них до міжнародного співробітництва сферах. 
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ПРН 17. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів 

прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та сві-

тової політики, європейської інтеграції.  

ПРН 18. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові 

дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та 

світової політики, європейської інтеграції. 

ПРН 19. Розробляти проектну документацію та ефективно управ-

ляти  міжнародними проектами в сфері європейської інтеграції. 

ПРН 20. Організовувати ефективну взаємодію з міжнародними до-

норами. 

ПРН 21. Координувати співпрацю державних органів та недержав-

ного сектора України з інституціями та установами ЄС, підприємс-

твами та некомерційними об’єднаннями на території країн-членів 

ЄС. 

ПРН 22. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та 

реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного 

співробітництва та дипломатії, європейської інтеграції.  

ПРН 23. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері між-

народних відносин та зовнішньої політики, європейської інтеграції.  

ПРН 24. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, пова-

жати опонентів і їхню точки зору. 

ПРН 25. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, 

ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань мі-

жнародних відносин, європейської інтеграції.  

ПРН 26. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах 

міжнародних відносин. 

ПРН 27. Демонструвати здатність до подальшого навчання з висо-

ким рівнем автономності. 

ПРН 28. Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  

особистий  професійний розвиток. 

ПРН 29. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати 

за командну роботу. 

ПРН 30. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та 

методик дослідження проблем міжнародних відносин та 

європейської інтеграції. 

ПРН 31. Організовувати та проводити самостійні дослідження 

проблем міжнародних відносин, європейської інтеграції із 

використанням наукових теорій та концепцій, наукових методів та 

міждисциплінарних підходів. 

ПРН 32. Володіти іноземними мовами на професійному рівні, 

виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на 

іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародних відносин 

та європейської інтеграції. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні характери-

стики кадрового 

забезпечення 

Передбачене залучення викладачів Католицького університету 
м.Левен (Бельгія), експертів аналітичних центрів, практиків з орга-
нів державної влади України, неурядових та міжнародних організа-
цій для читання лекцій та проведення майстер-класів. 

Специфічні характери-

стики матеріально-

Аудіо-візуальний комплекс для проведення дистанційного навчан-

ня, організації відео та мережевих конференцій.  
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технічного забезпечен-

ня 

 

Специфічні характери-

стики інформаційного 

та навчально-

методичного забезпе-

чення 

Наявність в робочих програмах деяких навчальних дисциплін за-

вдань з вирішення кейсів та забезпечення студентів фабулами цих 

справ 

Передбачене виконання практичних завдань (кейсів) у випадку за-

мовлення з боку організацій партнерів. 

Підготовка лекцій і роздаткових матеріалів іноземними мовами. 

Доступ до баз даних повнотекстових документів спеціалізованого 

характеру (JSTOR, EBSCO, LexisNexis, Taylor & Francis, Sage 

journals та інших.)  

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої осві-

ти 

За умови володіння державною мовою, а також володіння інозем-

ною мовою на рівні, що відповідає Загальноєвропейським рекомен-

даціям з мовної освіти. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
2.1. Перелік компонент ОП 

 
Код н/д Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Методологія та організація Європейських дослі-

джень  

5,0 Залік 

ОК 2. Спадщина та ідентичність в Європі 5,0 Іспит 

ОК 3. Зовнішня політика ЄС 5,0 Іспит 

ОК 4. Лідерство в ЄС: інституційні аспекти  5,0 Залік 

ОК 5. ЄС в міжнародних відносинах  6,0 Іспит 

ОК 6. Виконання магістерської роботи 12,0 Публічний 

захист  

ОК 7. Виробнича (переддипломна) практика 9,0 Диференційо-

ваний залік 

ОК 8. Від плану Шумана до кризи Євро: інституційні 

рамки в ЄС 

5,0 Залік 

ОК 9. Економічні та валютні виклики в Європі 5,0 Іспит  

ОК 10. Європейська політика великих держав  5,0 Іспит 

ОК 11. Геостратегія в європейській політиці   5,0 Іспит 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 67,0 11 

 

2. Вибіркові компоненти  ОП* 

Вибір блоками (студент обирає один блок) 

Блок №1 

ВБ 1. Європейська політика України 5,0 Іспит  

ВБ 2. Європейська безпека та конфлікти 5,0 Залік  

ВБ 3. Режими контролю та нерозповсюдження в Європі 5,0 Залік  

ВБ 4. Регіоналізм та транскордонне співробітництво в 

Європі  

4,0 Залік 

  Всього 19,0 4 

Вибір з переліку (студент обирає 1 дисципліну з кожного переліку) 

Перелік № 1   

ВБ 5. 
Управління проектами в галузі європейської інтег-

рації  

4,0 Залік 

ВБ 6. Менеджмент міжнародних проектів  4,0 Залік 

 Всього 4,0 1 

 Загальний обсяг вибіркових компонент: 23,0 5 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРА-

МИ 
90 17 
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2.2 Cруктурно-логічна схема ОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Спадщина та іден-

тичність в Європі  

 

ЄС в міжна-

родних  

відносинах  
 

Лідерство в ЄС: інсти-

туційні аспекти 
 

 

 

Зовнішня 

політика ЄС 

 

Європейська політика ве-

ликих держав 

Геостратегія в євро-

пейській політиці 

Економічні та валютні  

виклики в ЄС 

Від плану Шумана 

до кризи євро: ін-

ституційні рамки в 

ЄС 

Менеджмент міжнаро-

дних проектів 

 

Управління проектами 

в галузі європейської 

інтеграції  

 

Європейська 

безпека та 

конфлікти  
 

Європейська 

політика Ук-

раїни  

 

Режими конт-

ролю та не-

розповсю-

дження в  

Європі  

 

Регіоналізм та 

транскордонне 

співробітни-

цтво в Європі 

Методологія та орга-

нізація європейських 

досліджень 
 

Виробнича (переддипло-

мна практика) 

 

Виконання магістерської роботи 

 

 

Комплексний кваліфікаційний іспит  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Атестація випускників освітньої програми «Європейські студії» спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» проводиться у формі 

комплексного кваліфікаційному іспиту та публічного захисту кваліфікаційної магістерської 

роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації «магістр з міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій».  

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація політолог-міжнародник за умови:  

1) проходження всіх видів практики, які передбачені навчальним планом; 

2) обрання спеціалізованого блоку дисциплін із навчального плану та отримання 

середнього балу не нижче “75” за підсумками складання всіх дисциплін, які до нього 

включені;  

3) отримання не нижче 75 балів на підсумковій атестації.  

Комплексний кваліфікаційний іспит освітньої програми «Європейські студії» здійсню-

ється у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на поставлені питання. Під час 

оцінювання перевіряються такі програмні результати навчання: ПРН 1-3, ПРН 5-8, ПРН 12, 

ПРН 13. 

Написання магістерської роботи має базуватись на використанні матеріалів, наданих 

органами державної влади, міжнародних організацій чи аналітичних центрів, де 

працевлаштований чи проходив  виробничу (переддипломну) практику студент. В 

магістерській роботі має бути представлено практичне вирішення питання міжнародно-

політичного регулювання певної сфери світової політики. Робота має містити відомості про 

апробацію чи практичне застосування результатів магістерського дослідження. Під час 

оцінювання кваліфікаційної магістерської роботи перевіряються такі програмні результати 

навчання: ПРН 1-2, ПРН 5, ПРН 9-10, ПРН 17-18, ПРН 25, ПРН 30-32. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  
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ІК + + +   + +     +   + + + 

ЗК 1 + +  +  +     + + +     

ЗК 2 +     + +    + +   + + + 

ЗК 3   +    + +       + +  

ЗК 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 5 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЗК 6 +     + +    +    + + + 

ЗК 7   +  + + +  + +  + +  +   

ЗК 8  + + + +  + + + + + + + + + + + 

ЗК 9   + +  + +  + + + +   + + + 

ЗК 10   +  +  +   + +    + + + 

ЗК 11 +   +   +   +  + +  + + + 

ФК 1 + + +  +   + + +   + +    

ФК 2 +  + + +   + +   +   +   

ФК 3  + +   + +  +  + + + + +   

ФК 4 + +    + +    +    + + + 

ФК 5 +  + + +    + + + +  +    

ФК 6 + +  +  +    + + + +     

ФК 7 +  + +  + + +  + + + + + +   

ФК 8   + +   +     +   + + + 

ФК 9  + + + +   + + +  +  + +   

ФК 10 +   + +  +    + + + +    

ФК 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФК 12  + + + +   + +      +   

ФК 13   + + _   + +      +   

ФК 14   + +     + +  +      

ФК 15   + + +   +  +  + +  +   

ФК 16   + + + + +   + + + +  + + + 

ФК 17       +     +   + + + 

ФК 18   + +   +  +  + +   + + + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
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О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

О
К

 1
0
 

О
К

 1
1
 

В
Б

 1
 

В
Б

 2
 

В
Б

 3
 

В
Б

 4
 

В
Б

 5
 

В
Б

 6
 

ПРН 1 + +    + +    +  + +    

ПРН 2 +  + + + +  + + +  +   +   

ПРН 3    +   +    +  + + +   

ПРН 4  +      +  + +    +   

ПРН 5  + + + + + + + + +  +   +   

ПРН 6  +  + +    + +  +      

ПРН 7   +  +     + + +   +   

ПРН 8   +  +     +  +   +   

ПРН 9   + + + + +    +     + + 

ПРН 10 +  + +  + + + +  + + +     

ПРН 11   + + +   +   +  + +    

ПРН 12  + + + +   + + + +  + +    

ПРН 13  + + +           +   

ПРН 14 +      +     +    + + 

ПРН 15     +      +  + + +   

ПРН 16       +        + + + 

ПРН 17  + +    + +    +  +   + + 

ПРН 18 +     + +         + + 

ПРН 19       +         + + 

ПРН 20       +    + +   + + + 

ПРН 21   + +   +  +   +   + + + 

ПРН 22 +      +        + + + 

ПРН 23 +      +      + +  + + 

ПРН 24 +      +        + + + 

ПРН 25 +   +  + +    +  +     

ПРН 26       +    + +   + + + 

ПРН 27 + + +  +   + +     +    

ПРН 28 +      +         + + 

ПРН 29       +         + + 

ПРН 30 +     +     +  +     

ПРН 31      + +         + + 

ПРН 32 + + + + + + + + + + + + + + + + + 


