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Підготовка магістрів  
із галузі знань «Міжнародні відносини»  

спеціальності 291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА 
РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

за освітньою програмою «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА 
РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

    
Форма навчання:  Ліцензований обсяг, осіб: 

– денна ОПП 40 
– заочна ОПП 30 

Термін навчання:  
– денна ОПП 1 рік і 4 міс. 
– заочна ОПП 1 рік і 4 міс. 

Кредити ЄКТС: 90 
Мова викладання  українська, англійська 
Кваліфікація випускників  магістр міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та 
регіональних студій 

 
Концепція підготовки   

Підготовка спеціаліста в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій є відповіддю на помітний запит державних та бізнесових структур, а 
отже і суспільства в цілому на висококваліфікованих фахівців в розрізі налагодження, 
розвитку та виведення на новий рівень партнерських зв’язків і комунікацій поміж різними 
за своєю структурою і функціональними навантаженнями суб’єктами міжнародних 
відносин та права. Передбачене навчальною програмою опанування низкою 
систематизованих професійних та оперативних знань і навиків дозволить спеціалістам в 
галузі міжнародних відносин добре орієнтуватися в соціально-політичних, господарсько-
економічних та культурних рухах і подіях, притаманних різним рівням і масштабам 
зносин та взаємодії між суб’єктами міжнародних відносин, якісно виконувати покладені 
на них як на фахівців обов’язки. 

 
Сфери зайнятості випускників 

Фахівець в галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 
студій може бути залученим до роботи в посольствах, консульствах, 
торгпредставництвах та інших представницьких організаціях України; представництвах 
інших держав і міжнародних організацій на теренах України; спільних україно-іноземних 
акціонерних, державних та приватних, підприємствах; громадських організаціях, які 
мають тісні контакти із зарубіжжям; структурних підрозділах служби Президента 
України; секретаріаті Президії Верховної Ради України; структурних підрозділах 
Кабінету Міністрів України; Міністерстві закордонних справ України; Міністерстві 
зовнішніх економічних зв’язків України; інших республіканських відомствах, де є 
структурні підрозділи закордонних зв’язків; вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних 
інститутах і лабораторіях. 
 

Практичне навчання 
Практичне навчання здійснюється згідно графіку навчального процесу 

безпосередньо на паспортизованих базах практик, серед яких: торгпредставництва та 
інші представницькі організації України закордоном; представництва інших держав і 



міжнародних організацій на теренах України; спільні україно-іноземні акціонерні, 
державні та приватні підприємства; громадські організації, які мають тісні контакти із 
зарубіжжям; структурні підрозділи Кабінету Міністрів України; Міністерство зовнішніх 
економічних зв’язків України; інші республіканські відомства, де є структурні підрозділи 
закордонних зв’язків; вітчизняні та зарубіжні науково-дослідні інститути і лабораторії. 

 
Орієнтовна тематика кваліфікаційних магістерських робіт 

 
1. Світові моделі підтримки сільського господарства 
2. Відносини між Україною та НАТО: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку 
3. Безпекові проблеми африканського регіону 
4. Проблеми та перспективи розвитку зони вільної торгівлі між Європейським 

Союзом та Україною 
5. Афганський конфлікт у ХХІ столітті. 
6. Українсько-швейцарські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку 
7. Українсько-польські відносини в політичній сфері: історичний розвиток, 

сучасний стан, проблеми та перспективи 
8. Співробітництво між Україною та Європейським Союзом в аграрній сфері 
9. Відносини розвинутих країн і країн, що розвиваються, у ХХІ ст. 

 
Навчальний план підготовки магістрів 

за освітньою програмою «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 

(освітньо-професійна програма підготовки) 
 

Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 1 Україна в системі сучасної світової політики 4 Екзамен 

ОК 2 Практикум перекладу 15 Залік, екзамен 

ОК 3 Аграрна політика розвинутих країн світу 4 Екзамен 

Всього 23  

Вибіркові компоненти ОПП 

вільного вибору за уподобаннями студентів із переліку дисциплін 

ВКУ 1 Вибіркова дисципліна  1 4 залік 

ВКУ 2 Вибіркова дисципліна  2 4 залік 

Всього 8  

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 4 Методологія та організація наукових досліджень 4 екзамен 

ОК 5 Міжнародні системи та глобальний розвиток 4 екзамен 

ОК 6 
Багатостороння дипломатія і механізми регулювання 

міжнародних відносин 
4 екзамен 

ОК 7 Міжнародне співробітництво в аграрній сфері 4 екзамен 

ОК 8 
Міжнародні організації та глобальні проблеми 
сучасності 

4 екзамен 

ОК 9 Політологія міжнародних відносин 4 екзамен 

ОК 10 Україна в сучасному геополітичному просторі 4 екзамен 

ОК 11 Мова дипломатичних документів 4 екзамен 



Код н/д 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 
кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 

ОК 12 Виробнича практика 4 екзамен 

ОК 13 
Підготовка і захист кваліфікаційної магістерської 
роботи 

7 екзамен 

Всього 43  

Вибіркові компоненти ОПП 

вільного вибору за спеціальністю 

ВК 1.1 Зовнішньополітичні комунікативні технології 
4 екзамен 

ВК 1.2 Глобальна та національна безпека 

ВК 2.1 Економіка зарубіжних країн 
4 екзамен 

ВК 2.2 Світове сільське господарство 

ВК 3.1 Регіональна політика ЄС 
4 екзамен 

ВК 3.2 Міжнародне торговельне право 

ВК 4.1 Аграрна дипломатія 
4 екзамен 

ВК 4.2 Публічна та культурна дипломатія 

Всього 16  

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 66  

Загальний обсяг вибіркових компонентів 24  

Разом за ОПП 90 

 
 

Анотації дисциплін навчального плану 
 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ  
Обов’язкові компоненти ОПП 

Україна в системі сучасної світової політики. Розглядаються актуальні питання 
місця і ролі України у сучасному світі, зовнішньополітичний курс держави у міжнародних 
відносинах, спрямований на її участь у вирішенні глобальних проблем сучасності. 

Практикум перекладу. Загальні, лексико-фразеологічні та морфологосинтаксичні 
аспекти, а також головні завдання перекладознавства; правила перекладу як виду 
комунікативної діяльності, принципи досягнення адекватності перекладу на рівні 
еквівалентності. 

Аграрна політика розвинутих країн світу. Розглядаються основні напрями та 
шляхи міжнародного поділу праці у сільськогосподарській сфері у глобальному та 
регіональному вимірах, а також загальні засади, природа та механізм державної 
політики в аграрній сфері на прикладі кращих практик провідних країн світу. 
 

ЦИКЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ  
Обов’язкові компоненти ОПП 

Методологія та організація наукових досліджень. Розглядаються теоретико-
практичні питання сучасних досліджень сфери міжнародних відносин, методологія 
написання статей, рефератів, інформаційних оглядів тощо, проблемні аспекти 
підготовки до виконання магістерської роботи із врахуванням останніх вимог до такої 
наукової складової підготовки магістрів-міжнародників. 

Міжнародні системи та глобальний розвиток. Досліджується формування та 
розвиток систем міжнародних відносин, їх особливості, основні тенденції і етапи 
еволюції. Висвітлюються глобальні та регіональні аспекти міжнародних відносин і 
світової політики. Розкриваються особливості діяльності української дипломатії на 
міжнародній арені. 



Багатостороння дипломатія і механізми регулювання міжнародних відносин. 
Розглядаються основні принципи, механізми й напрями реалізації багатосторонньої 
дипломатії, зокрема у сфері регулювання сучасних міжнародних відносин за умов 
глобалізації. 

Міжнародне співробітництво в сільськогосподарській галузі. Висвітлено 
проблеми міжнародного співробітництва у галузі сільського господарства, зокрема 
співпраці щодо вирішення найактуальніших проблем його розвитку, впровадження 
новітніх технологій, покращення екології ведення сільського господарства тощо. 

Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності. Розглядається як 
глобалізація та взаємопов’язаність світу призвели до зростання ролі дипломатії 
міжнародних організацій, яка здійснюється на високому та найвищому рівнях і 
дозволила протягом другої половини ХХ ст. та початку ХХІ ст. ухвалювати кардинальні 
рішення з найгостріших міжнародних проблем і цим самим різко змінювати міжнародну 
ситуацію. 

Політологія міжнародних відносин. Розглянуто парадигмально - концептуальні 
та праксеологічні аспекти міжнародних відносин і світової політики в контексті 
еволюційного розвитку вітчизняної та зарубіжної політології. 

Україна в сучасному геополітичному просторі. Описується роль України в 
сучасних міжнародних відносинах та світовій політиці, взаємозв’язок і взаємовпливи 
української дипломатії та геополітики. Розглядаються різноманітні аспекти міжнародних 
відносин, геополітики та геостратегії крізь призму українських національних інтересів. 

Мова дипломатичних документів. Зміст ОК має на меті підготувати майбутніх 
міжнародників до вербального спілкування в їх дипломатичній практиці, правилами 
написання дипломатичних та інших офіційних документів. 

Виробнича практика. Зміст ОК є присвячений розгляду актуальних питань 
підготовки ЗВО до написання та захисту магістерських наукових робіт. 

 
Вибіркові компоненти ОПП 

вільного вибору за спеціальністю 
Зовнішньополітичні комунікативні технології. Знайомить студентів із історією 

виникнення та формування зовнішньополітичної комунікації, основними її напрямками і 
реалізацією у сучасному міжнародному середовищі. 

Глобальна та національна безпека. Висвітлюються глобальні та регіональні 
виміри вирішення проблеми забезпечення світової безпеки, діяльність української 
дипломатії по долученню до світової політики у галузі безпеки у сучасному 
глобалізованому світі. 

Економіка зарубіжних країн. Розглядаються найважливіші аспекти економіки 
зарубіжних країн в їх цілісній взаємодії, що формує світову економіку. Основна увага 
приділяється характеристиці економічного потенціалу країн та регіонів, економічній 
політиці урядів, чинникам, що впливають на динаміку розвитку економіки та її структуру. 
Також розглянуто етнокультурні особливості країн, що впливають на ділову поведінку їх 
бізнесменів. 

Світове сільське господарство. Розглядаються стан, структура, проблеми 
розвитку сільського господарства як однієї із глобальних світових проблем сучасності на 
тлі теперішніх можливостей науки і промисловості щодо забезпечення людства 
сільськогосподарською продукцією. 

Регіональна політика ЄС. Вивчаються характерні риси Європейського Союзу як 
унікального інтеграційного об’єднання у глобальній і регіональній системі міжнародних 
відносин через засвоєння історичних особливостей та інституційних засад 



функціонування ЄС, процесу розширення членства ЄС у Центрально-Східній Європі, 
внутрішніх змін, пов’язаних з європеїзацією, регіональної політики організації. 

Міжнародне торговельне право. Розглядаються особливості функціонування 
світових торговельних відносин, властивості торговельної інституційної системи, а 
також питання реалізації правових режимів світової торгівлі. 

Аграрна дипломатія. Аналізуються основні особливості, напрями здійснення та 
ефективність реалізації державного інтересу на міжнародній арені у сфері 
сільськогосподарського виробництва із застосуванням класичних та специфічних 
підходів дипломатичної діяльності країн. 

Публічна та культурна дипломатія. Розглядаються особливості функціонування 
публічної та культурної дипломатії, в системі наявних і перспективних 
зовнішньодипломатичних зв’язків України, формування іміджу держави та її інституцій 
на міжнародному рівні, а також культурно-дипломатичні проблеми перед якими постає 
держава. 


