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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 

Перепелиця 

Григорій  

Миколайович 

Професор 

кафедри 

міжнарод-

них відно-

син та зов-

нішньої 

політики  

 

Київське вище 

військово-мор-

ське політичне 

училище, 

1976р., міжна-

родні відно-

сини, спеціа-

ліст з міжнаро-

дних відносин, 

референт-пере-

кладач францу-

зької мови 

Доктор політич-

них наук, полі-

тичні інститути і 

процеси - 

23.00.04, Інститут 

держави і права 

НАН України, 

тема докторської 

дисертації: «Во-

єнно-політичний 

конфлікт: мето-

дологія дослі-

дження та вре-

гулювання», ДН 

002569 від 

25.06.1996 р. 

професор кафедри 

міжнародних 

  Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. 

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

с. 

2. Шлях України до набуття без’ядерного 

статусу / Шлях України до набуття без’ядерного 

статусу та його наслідки для режиму ядерного 

нерозповсюдження. К.: Поліграфічний центр 

“Фоліант”, 2015, - 80 c. 

Автор понад 110 наукових праць. Підготував 2 

докторів та 5 кандидатів наук. Науковий 

керівник курсових, магістерських та 

бакалаврських робіт. Учасник українських та 

міжнародних наукових конференцій. 

Стажування 

у м. 

Варшава 

(Польща) у 

листопаді 

2017 р.  
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відносин та 

зовнішньої полі-

тики,ПР 002158 

від 17.04.2003 р. 

 

Члени проектної групи 

Галака  

Сергій 

Павлович 

Професор 

кафедри 

міжнарод-

них відно-

син та зов-

нішньої 

політики  

 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1978р., міжна-

родні відно-

сини, спеціа-

ліст з міжнаро-

дних відносин, 

референт-пере-

кладач з анг-

лійської мови 

Доктор політич-

них наук, полі-

тичні науки - 

23.00.04, тема 

докторської   ди-

сертації: "Ядерне 

нерозповсю-

дження у світовій 

політиці" ДД 

005534 від 

18.01.2007 р. 

професор кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої полі-

тики, 12 ПР 00 

7473 від 23 12 

2011 р.  

32 роки Основні публікації: 

1. Шлях України до набуття без’ядерного 

статусу / Шлях України до набуття без’ядерного 

статусу та його наслідки для режиму ядерного 

нерозповсюдження. К.: Поліграфічний центр 

“Фоліант”, 2015, - 80 c.  

2. Ukrainian crisis and Budapest memorandum: 

consequences for the European and global security 

structures. UA: Ukrainian analytica 

K.: 2015. No.1, p.45-51  

Лауреат державної 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 

міжнародних відносин. // К.: ВПЦ “Київський 

університет”, 2008. – 512 с. 

3.Міжнародні системи та глобальний розвиток. 

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

с. 

Стажування 

у м. 

Варшава 

(Польща) у 

листопаді 

2017 р.  

 

  

Каменецький 

Максим 

Станіславович 

Доцент 

кафедри 

міжна-

родних 

відносин та 

зовнішньої 

політики  

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1986р. історич-

ний факультет, 

історик, викла-

Кандидат істо-

ричних наук, 

всесвітня історія 

07.00.03, доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та зо-

внішньої полі-

 Основні публікації: 

1.Міжнародні відносини та світова політика / В. 

А. Манжола, О. А. Коппель, В. Ю. 

Крушинський 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. – 

Стажування 

в МГИМО 

(Росія, 

Москва) – 

лютий 

2011р. 
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дач історії та 

суспільство-

знавства 

тики, тема кан-

дидатської ди-

сертації: «Основні 

напрямки 

зовнішньополі-

тичного курсу 

Югославії у 

період між 

першою та 

другою світовими 

війнами», 1991р. 

526 с. 

 

Константинов 

Віктор  

Юрійович 

  

   

 

 

Доцент ка-

федри 

міжна¬род-

них відно-

син та зов-

нішньої по-

літики 

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 

про¬блеми 

міжна¬родних 

сис-тем та 

глобаль-ного 

розвитку 23.00.04, 

до¬цент кафедри 

міжнаро-дних 

відносин та 

зо¬внішньої полі-

тики, тема кан-

дидатської ди-

сертації: «Про-

блема європей-

ської регіональної 

стабільності в 

контексті розши-

рення НАТО ( 90-

ті роки.)», 

22 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. 

Автор понад 90 наукових праць. Науковий кері-

вник курсових, магістерських та бакалаврських 

робіт. Учасник украї¬нських та міжнародних 

на-укових конференцій. Лауреат державної 

премії України у галузі науки і техніки 2012 

року за цикл підручників . 

Стажування 

у м. 

Варшава 

(Польща) у 

листопаді 

2018 р.  

 

Капітоненко 

Микола  

Геннадійович 

Доцент 

кафедри 

міжнародн

Київський 

національний 

університет 

Кандидат 

політичних наук, 

23.00.04 – 

17 .Монографія «Міжнародні конфлікти» 

(Рекомендовано МОН України лист лист 

№1.4/18-Г-1201 від 28.11.06 р.) 

02.2010 – 

06.2010 

Дипломатич
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их 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

імені Тараса 

Шевченка, 

2001р., 

міжнародні 

відносини 

магістр 

міжнародних 

відносини 

  

політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку 

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.  
4.G Simons, M Kapitonenko, V Lavrenyuk, E 

Vlaeminck. The Politics and Complexities of Crisis 

Management in Ukraine: A Historical Perspective. - 

Routledge, 2017 

5.M.Kapitonenko. Ukrainian Crisis as an Ongoing 

Threat to Regional Security //  Studia Politica; 

Romanian Political Science Review 16 (1), 9, 2016. 

 

 

на академія 

при МЗС 

України 

 

Денисенко 

Ксенія  

Юріївна 

Асистент 

кафедри 

міжна-

родних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

інституту 

міжна-

родних 

відносин 

Київського  

націона-

льного 

універ-

ситету 

ім.Т.Шевче

нка 

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2005р., міжна-

родні відно-

сини магістр 

міжнародних 

відносин 

 

Кандидат полі-

тичних наук, 

23.00.04 – полі-

тичні                                                                                                                                                                                                                                    

проблеми між-

народних систем 

та глобального 

розвитку, 

асистент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої по-

літики, тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Геополітика та 

гео стратегія 

Франції» 

10 Основні публікації: 

1.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. 

2.  Геополітичні контури Європи: місце України. 

//Актуальні проблеми міжнародних відносин. 

Збірник наукових праць. Випуск 97 (Частина 2)   

- К.: Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Інститут міжнародних 

відносин, 2011, С.157 – 161                                                                                                                   

3. Теоретичні моделі європейської інтеграції // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : 

збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 

Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці наро-

дження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 76-

79 

4. Участь України у створенні 

загальноєвропейського культурного простору. // 

Стажування 

у м. 

Варшава 

(Польща) у 

листопаді 

2018 р.  
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Політологічний вісник. Збірник наукових праць. 

Випуск 52. К.: Київський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченка.2011,  С. 293-300 

4. Засади регіональної геоолітики у Франції. // 

Нова парадигма. Збірник наукових праць. 

Випуск 98 - К.: Київський національний 

педагогічний університет імені М. П. Драго-

манова, 2011, С. 169-180 

5. Геополітичні контури Європи / В.А. 

Манжола, С.В. Андрущенко, К.Ю. Денисенко // 

Науковий вісник Дипломатичної академії 

України / Дипломатична академія України. – 

Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, 

світова дипломатія і світовий порядок: зміст, 

закономірності, механізми розвитку. – С. 17-25. 

Автор понад 30 наукових публікацій. Науковий 

керівник курсових та бакалаврських робіт.  

Учасниця українських та міжнародних наукових 

конференцій. 

Маковський 

Сергій 

Олегович 

Асистент 

кафедри 

міжнародн

их 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Київський 

національний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

2002р., 

міжнародні 

відносини 

магістр 

міжнародних 

відносини 

Кандидат 

політичних наук, 

23.00.04 – 

політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку, тема 

кандидатської 

дисертації: 

«Європейська 

регіоналізація як 

елемент 

розбудови 

системи 

16 Основні публікації: 1. Еволюція участі Польщі в 

міжнародній політиці Європейського Союзу // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : 

збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 

Вип. 101, ч. 1. – С. 62-72 2. Європейські 

стратегії федеральних земель Німеччини // 

Актуальні проблеми міжнародних відносин : 

збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 

2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 28- 36. 3. 

Інструментарій європейської політики сусідства 

/ С.О. Маковський, А.В. Макаров // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин : збірник 

наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – 

26.05- 

09.06.2010 

Стажування 

за 

програмою 

«Інструмент 

и 

забезпеченн 

я якості для 

управління 

інтернаціона

лі зацією 

QATMI 

Торунь 

(Польща), 

Ольденбург, 
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багаторівнево-го 

управління в ЄС», 

2015 р. 

 

Вип. 111, ч. 1. – С. 85-92 4. Особливості 

регіоналізації, децентралізації і деволюції влади 

у Французькій Республіці // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин : збірник наукових праць 

/ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т 

міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 

2). – С. 53-63. Автор понад 30 наукових праць. 

Науковий керівник курсових та бакалаврських 

робіт. Учасник українських та міжнародних 

наукових конференцій. 
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Нідерланди, 

Аліканте, 

Іспанія 
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політики  

Київський на-

ціональний 

університет 

імені Тараса 

Шевченка, 

1984р, факуль-
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Кандидат істо-

ричних наук, 

всесвітня історія 
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кафедри 
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 

«Зовнішня політика та національна безпека» / «Foreign politics and national security» 

 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: Зовнішня політика та національна безпека 

Професійна кваліфікація: Експерт з суспільно-політичних питань 

(зовнішня політика та національна безпека) 

Obtained qualification: Master Degree 

Professional qualification: Expert on social and political issues (foreign 

policy and national security) 

Program Subject Area: International Relations, Public Communication and 

Regional Studies, Specialization Foreign Politics and National Security 

Programme: Foreign Politics and National Security 

Мова(и) навчання і 

оцінювання 

Українська  

Ukrainian 

Обсяг освітньої 

програми 

90 кредитів ЄКТС,  

термін навчання 1.5 роки 

90 credits ECTS,  

term of study 1,5 year 

Тип програми Освітньо-професійна, прикладна 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти, а також 

структурного 

підрозділу у якому 

здійснюється 

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 участь у 

забезпеченні 

програми  

- 

Офіційна назва 

освітньої 

програми, 

ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації ВНЗ-

партнера мовою 

оригіналу  

- 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Україна, 2016 рік 

(наказ МОН України від 21.06.2016 р. №79-А) 

Цикл/рівень 

програми 

НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність освітнього ступеня бакалавра або спеціаліста, або магістра 
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Форма навчання Денна  

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

 

 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.iir.edu.ua/education/international_relations/ 

2 – Мета освітньої програми 

 Отримання студентам поглиблених знань у сфері зовнішньої політики, 

національної  та міжнародної безпеки, отримання кваліфікації для 

аналізу зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в 

сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, фахове 

знання іноземної мови. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань / 

спеціальність / 

спеціалізація 

програми) 

Міжнародні відносини /  

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / 

Зовнішня політика та національна безпека 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна, прикладна 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Вища освіта за спеціальністю міжнародні відносини, суспільні ко-

мунікації та регіональні студії з акцентом на прикладному аналізі 

зовнішньої політики та національної безпеки. 

 

Ключові слова: міжнародні відносини, зовнішня політика, національна 

безпека, воєнна політика, дипломатична служба, європейські 

дослідження, міжнародні організації, інтеграційні процеси, міжнародно-

політична експертиза, стратегічні та безпекові дослідження. 

Особливості 

програми 

Експериментальний характер освітньої програми, її 

міждисциплінарність: залучення до освітнього процесу викладацького 

складу з інших країн, представників дипломатичного корпусу, 

міжнародних організацій, політиків. 

Рейтингове оцінювання освітніх та інноваційних досягнень учасників 

освітнього процесу. Обов’язкова переддипломна практика. Комплексний 

кваліфікаційний іспит освітньої програми "Зовнішня політика та 

національна безпека". Захист кваліфікаційної роботи магістра. 
 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Експерт з суспільно-політичних питань (зовнішня політика та 

національна безпека), здатний виконувати професійні види робіт й 

обіймати первинні посади в органах державної влади, юридичних особах 

різних видів діяльності та форм власності, міжнародних організаціях 

(урядових та неурядових).  

Професійна діяльність у сфері міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, політичного аналізу і прогнозування, воєнної політики та 

національної безпеки. Працевлаштування у вищих навчальних закладах 

та наукових установах на адміністративних та викладацьких посадах. 

Подальше 

навчання 

Можливість продовження освіти на третьому рівні вищої освіти задля 

отримання ступеню «доктор філософії», підвищення кваліфікації й 

отримання додаткової освіти за сертифікованими програмами та 
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програмами післядипломного навчання, а також навчання впродовж 

життя. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Загальний стиль навчання – студенто-орієнтований, на основі аудиторної 

і самостійної роботи.  

Форми навчання: лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота 

на основі підручників, періодичних видань та конспектів, консультації із 

викладачами.  

Під час останнього року половина часу дається на написання 

магістерської роботи, яка також презентується та обговорюється за 

участі викладачів та одногрупників. 

Оцінювання Письмові іспити, заліки, диференційовані заліки, реферати, доповіді, 

презентації, поточний контроль, комплексний кваліфікаційний іспит 

освітньої програми «Зовнішня політика та національна безпека», захист 

магістерської роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 

проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, національної безпеки,  міжнародних комунікацій та 

регіональних студій, або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

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

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

діяльності. 

ЗК-3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та 

застосовувати 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 різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК-6.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-7.Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного 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 

підприємливість.  

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

міжнародному контексті. 

ЗК-11. Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага 

різноманітності та багатокультурності, здатність спілкуватися з 

представниками 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 процесів глобалізації та їх впливу на 

міжнародні відносини. 

ФК-3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у 

різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 
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економічному, суспільному, культурному та інформаційному. 

ФК-4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародних відносин і світової політики у 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, 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, 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. Поглиблені знання про організацію та функціонування 

Європейського Союзу, розуміння сучасних європейських інтеграційних 

процесів та місця в них України. 

ФК-10. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 

глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

ФК-11. Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у 

сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, 

воєнної та зовнішньої політики (зокрема, міжнародних та 

внутрішньодержавних конфліктів). 

ФК-12. Володіння іноземними мовами на професійному рівні, виконання 

усного та письмового перекладу з фахової тематики міжнародних 

відносин. 

ФК-13. Здатність продукувати гіпотези, визначати наукові 

проблеми,мету, предмет та об’єкт та предмет дослідження. 

ФК-14. Здатність бути навченим сучасним методикам і технологіям 

викладання дисциплін у вищій школі з використанням відповідних 

технік комунікації, із застосуванням соціально-психологічних засад 

комунікації у групі, принципів та прийомів налагодження продуктивної 

й етичної взаємодії на рівні «студент-викладач» та «викладач-викладач».    

ФК-15. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, 

інформаційні технології при здійсненні досліджень у сфері міжнародних 

відносин. 

ФК-16. Поглиблені знання про методологію, основні теоретичні підходи 

до аналізу національної безпеки як соціальної системи та особливостей 

системи національної безпеки України. 

ФК-17. Розуміння вимог написання аналітичних документів та вміння 

розробити, запропонувати та описати механізми реалізації політичного 

рішення з акцентом на чіткому формулюванні проблеми, рекомендацій і 

переконливих аргументів щодо їх вирішення. 

ФК-18. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики, 

еволюцію підходів щодо втілення зовнішньої політики, принципи 

організації та функціонування інститутів зовнішньої політики. 

ФК-19. Поглиблені знання про регіональну систему міжнародних 
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відносин, регіональну безпеку та роль регіону у світовій політиці. 

ФК-20. Здатність виробляти підходи подолання проблем у сфері 

зовнішньої політики  зокрема щодо вирішення внутрішньодержавних та 

міжнародних конфліктів. 

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, національної безпеки, зовнішньої 

політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин 

та світової політики. 

ПРН-2. Демонструвати розуміння сутності процесів глобалізації та 

аналізувати їх плив 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 комунікацій, 

проблеми розвитку держав та міжнародних регіонів у глобальному, 

регіональному та локальному контекстах. 

ПРН-5. Вміти збирати, обробляти та аналізувати значний обсяг 

інформації про стан міжнародних відносин, світової політики, 

зовнішньої політики та національної безпеки держав. 

ПРН-6. Вміти визначати та прогнозувати політичні, дипломатичні, без-

пекові, суспільні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та 

глобального розвитку. 

ПРН-7. Вміти оцінювати та аналізувати міжнародні та 

зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до 

вирішення таких проблем. 

ПРН-8. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних відносин та світової політики. 

ПРН-9. Оцінювати  міжнародні події, процеси в сфері міжнародного 

співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії та конфлікту в 

міжнародних системах. 

ПРН-10. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до 

міжнародного співробітництва сферах. 

ПРН-11. Проводити підготовку, розробку та реалізацію проектів 

прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової 

політики.  

ПРН-12. Організовувати та здійснювати індивідуальні та групові 

дослідницькі проекти в сфері міжнародних відносин, зовнішньої та 

світової політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій. 

ПРН-13. Взаємодіяти з фахівцями інших галузей при розробці та 

реалізації прикладних та наукових проектів в сфері міжнародного 

співробітництва та дипломатії. 

ПРН-14. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

ПРН-15. Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних 

відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати 

опонентів і їхню точки зору. 

ПРН-16. Доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, 

проблеми, рішення та власний досвід з актуальних питань міжнародних 

відносин. 
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ПРН-17. Професійно відстоювати інтереси України у різних сферах 

міжнародних відносин. 

ПРН-18. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності. 

ПРН-19. Оцінювати результати власної роботи і відповідати  за  

особистий  професійний розвиток. 

ПРН-20. Самостійно приймати рішення, бути лідером, відповідати за 

командну роботу. 

ПРН-21. Демонструвати знання наукових підходів, методологій та 

методик дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

ПРН-22. Організовувати та проводити самостійні дослідження проблем 

міжнародних відносин із використанням наукових теорій та концепцій, 

наукових методів та міждисциплінарних підходів. 

ПРН-23. Володіти іноземними мовами на професійному рівні. 

ПРН-24. Виконувати професійний усний та письмовий переклад з/на 

іноземну мову, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої та світової політики, міжнародних 

комунікацій, дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. 

ПРН-25. Показувати розуміння особливостей формування та реалізації 

зовнішньополітичних стратегій, змісту сучасних поглядів на характер 

зовнішньополітичних стратегій та стратегічного планування, вміння 

аналізувати та формулювати основні положення зовнішньополітичної 

стратегії України.    

ПРН-26. Вміти здійснювати ретроспективний аналіз мегатенденцій та 

мегатрендів глобального розвитку та моделювати ситуації в аспекті 

зовнішньої політики України. 

ПРН-27. Демонструвати поглиблені знання про методологію, основні 

теоретичні підходи до аналізу національної безпеки як соціальної 

системи та особливостей системи національної безпеки України. 

ПРН-28. Знати вимоги до написання аналітичних документів та вміння 

розробити, запропонувати та описати механізми реалізації політичного 

рішення з акцентом на чіткому формулюванні проблеми, рекомендацій і 

переконливих аргументів щодо їх вирішення. 

ПРН-29. Демонструвати поглиблені знання про природу та джерела 

зовнішньої політики, еволюцію підходів щодо втілення зовнішньої 

політики, принципи організації та функціонування інститутів зовнішньої 

політики.                                                                                                                    

ПРН-30. Показувати  знання про регіональну систему міжнародних 

відносин, регіональну безпеку та роль регіону у світовій політиці. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового 

забезпечення 

Можливе залучення практиків з органів державної влади України, 
неурядових та міжнародних організацій, викладачів з закладів вищої 
освіти – партнерів для читання лекцій та проведення майстер-класів. 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-

технічного 

забезпечення 

Аудіо-візуальний комплекс обладнання для проведення дистанційного 

навчання. 

Специфічні 

характеристики 

Наявність в робочих програмах деяких навчальних дисциплін завдань з 

вирішення кейсів та забезпечення студентів фабулами цих справ 
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інформаційного та 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Підготовка лекцій та навчальних матеріалів іноземними мовами. 

Доступ до баз даних повнотекстових документів таких як: JSTOR, 

EBSCO, LexisNexis, Taylor & Francis, Sage journals та інших. 

 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

За умови володіння державною мовою, а також володіння іноземною 

мовою на рівні, що відповідає загальноєвропейським рекомендаціям 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. Теорія і аналіз зовнішньої політики 5,0 Іспит 

ОК 2. Інститути глобального регулювання міжнародних 

відносин 

3,0 Залік 

ОК 3. Сучасні міжнародні відносини та зовнішня 

політика 

6,0 Іспит 

ОК 4. Зовнішньо-політична стратегія України 3,0 Залік 

ОК 5. Зовнішня політика великих держав 6,0 Іспит 

ОК 6. Іноземна мова 8,0 Залік 

ОК 7. Зовнішньополітичні стратегії та планування 3,0 Залік 

ОК 8. Зовнішня політика ЄС 3,0 Залік 

ОК 9. Міжнародна безпека та міжнародні конфлікти 5,0 Іспит 

ОК 10. Ядерна політика та нерозповсюдження зброї 

масового знищення 

3,0 Іспит 

ОК 11. Дипломатичний протокол та етикет 3,0 Залік 

ОК 12. Виконання магістерської роботи  10,0 Захист 

ОК 13. Виробнича (переддипломна)  практика 6,0 Диференційо

ваний залік 
  Всього 13,0 13 

 Загальний обсяг обов'язкових компонент: 64,0  13 

2. Вибіркові компоненти  ОП* 

Вибір блоками (студент обирає один блок) 

Блок №1 

ВБ 1. Україна в міжнародних організаціях 4,0 Іспит   

ВБ 2. Інституційна система і політика європейських 

міжнародних організацій 

4,0 Залік   

ВБ 3. Багатостороння дипломатія та механізм 

регулювання сучасних міжнародних відносин 

5,0 Іспит 

ВБ 4. Інтеграційні процеси та об’єднання: регіональний 

вимір 

3,0 Залік 

  Всього 16,0 4 

Блок №2 

ВБ 5. Національна безпека України 4,0 Іспит   

ВБ 6. Україна та врегулювання міжнародних конфліктів  4,0 Залік   

ВБ 7. Воєнна політика та воєнна стратегія України 5,0 Іспит 

ВБ 8. Військово-політичне та військово-технічне 

співробітництво України 

3,0 Залік 

  Всього 16,0 4 

Блок №3 
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ВБ 9. Внутрішні фактори формування зовнішньої 

політики 

4,0 Іспит 

ВБ 10. Міжнародні аналітичні та експертні центри 4,0 Залік  

ВБ 11. Мегатренди та теорії глобального розвитку 5,0 Іспит 

ВБ 12. Аналітичні документи (практикум) 3,0 Залік 

 Всього 16,0 4 

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

Перелік № 1   

ВБ 13. 

Міжнародний тероризм 4,0 Іспит  

Енергетична та екологічна безпека у  зовнішній 

політиці держав 

4,0 Іспит  

Право міжнародної безпеки 4,0 Іспит  

   

Перелік № 2   

ВБ 14. 

Спеціальний інструментарій зовнішньої політики 3,0 Залік 

Методологія зовнішньополітичних та безпекових 

досліджень 

3,0 Залік 

Економічна безпека держави 3,0 Залік 

   

Перелік № 3   

ВБ 15. 

Інформаційна безпека держави 3,0 Залік 

Середні та малі держави у світовій політиці 3,0 Залік 

НАТО та регіональні системи безпеки 3,0 Залік 

Всього 10 3 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 26,0 7 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90 20 
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2.2.Структурно – логічна схема ОП  

 
Теорії та аналіз 

зовнішньої 

політики 

 Інститути 

глобального 

регулюв. МВ 

  Сучасні МВ 

та ЗП 
 Зовнішня 

політика 

великих 

держав 

 Зовнішньо-

політичні  

стратегії  

України  

 Дипломатичн

ий протокол 

та етикет 

 Іноземна мова  

 
 

Аналітичні 

документи 

Міжнародний 

тероризм 

Право міжнародної 

безпеки 

Економічна безпека 

держав 

Енергетична та 

екологічна безпека 

Методологія ЗП та 

безпекових  

досліджень 

 

НАТО та 

регіональні 

системи 

безпеки 

Інформаційна 

безпека 

держави 

Спеціальний 

інструментарій 

зовнішньої 

політики 

Спеціальний 

інструментарій 

зовнішньої 

політики 

ЗП стратегії та 

планування 

Зовнішня 

політика ЄС 
Міжнародна 

безпека та 

міжнародні 

конфлікти 

Ядерна 

політика та 

нерозповсюдж

ення зброї 

масового 

знищення 

Національна 

безпека 

України 

Воєнна політика 

та воєнна 

стратегія 

України 

Військово-

політичне та 

військово-

технічне 

співробітництво 

України 

Внутрішні 

фактори 

формування 

зовнішньої 

політики 

Міжнародні 

аналітичні та 

експертні 

центри 

Мегатренди та 

теорії 

глобального 

розвитку 
Україна в міжнародних 

організаціях 

Комплексний кваліфікаційний іспит ОП  

Виконання магістерської роботи 

Виробнича (переддипломна)  практика 

Інституційна 

система і 

політика 

європейських 

міжнародних 

організацій 

Багатостороння 

дипломатія та 

механізм 

регулювання 

сучасних 

міжнародних 

відносин 

Інтеграційні 

процеси та 

об’єднання: 

регіональний вимір 

Україна та 

врегулювання 

міжнародних 

конфліктів 
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньої програми «Зовнішня політика та національна 

безпека» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» проводиться у формі комплексного кваліфікованого іспиту та публічного захисту 

кваліфікаційної магістерської роботи, та завершується видачею документу встановленого 

зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням освітньої кваліфікації 

«магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій». 

Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна 

кваліфікація Експерт з суспільно-політичних питань (зовнішня політика та національна 

безпека) 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 на кваліфікаційному іспиті оцінки не нижче 75 балів.  

Комплексний кваліфікований іспит програми «Зовнішня політика та національна 

безпека» здійснюється у письмовій та усній формі шляхом надання відповідей на 

поставлені питання. Під час оцінювання перевіряються такі програмні результати 

навчання: ПРН 26, ПРН 29.    

Написання магістерської роботи має базуватись на використанні матеріалів, 

наданих органами державної влади, міжнародних організацій чи аналітичних центрів, де 

працевлаштований чи проходив  науково-виробничу практику студент. В магістерський 

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 2, ПРН 3,  ПРН 21, ПРН 22. 
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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 + +  +       +  +              +  
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ФК 8   +  +      +   + + +  + +   +  +   +  

ФК 9   +     +      +        +    +  + 

ФК 10    +                         

ФК 11  +     +   +      +     +  +   + +  

ФК 12         +  +                  

ФК 13 + +  + +                        

ФК 14 + +  + +                      +  

ФК 15 + +  + +       +      +         +  

ФК 16       +      +        +     +   

ФК 17 + +          +             +    

ФК 18  +  + +  +        + + + + +  + + + + + +   

ФК 19                             

ФК 20  +    + +       +  + +  +  + + +    + + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

(ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ  ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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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      +               +        
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ПРН 20        +     +   +     +        

ПРН 21 + +  + +                       + 

ПРН 22 + +  +      +                 +  

ПРН 23         +                    

ПРН 24         +  +         +         

ПРН 25  +  + +              + +        + 

ПРН 26     +   +              +      + 

ПРН 27        +             + +       

ПРН 28  +      +             +        

ПРН 29  +  + +  + + +          + + +  + + +  + + 

ПРН 30     +   +             +        


