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ВСТУП 

 

Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості 

запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» вищим начальним закладам запропоновано 

розробити та запровадити з 1-го вересня 2018 року освітні програми та навчальні 

плани згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту». 

Для створення тимчасової освітньої програми за відсутності методології і 

методичних рекомендацій використовувались такі положення Закону України 

«Про вищу освіту»:  

1) п. 1.17 ст. 1 – освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – 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; 

– очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач 

відповідного ступеня вищої освіти; 

2) п. 3 ст. 10 – стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: 

– обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

– перелік компетентностей випускника; 

– нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання (сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей); 

– форми атестації здобувачів вищої освіти; 

– вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

3) п. 1 ст. 5 – перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного 

виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю;  

4) п. 1.13 ст. 1 – компетентність визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

5) п. 1.19 ст. 1 – результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною 

освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна 

ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 

– виявлення видів і змісту професійної діяльності бакалавра за обраною 

спеціальністю (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог професійних 

стандартів або еквівалентної нормативної бази; 
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– регламентація системи компетентностей бакалавра (змісту вищої 

освіти) як здатностей для успішного виконання професійних обов’язків за 

обраною спеціальністю з урахуванням вимог професійних стандартів або 

еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки кваліфікацій до 

рівня освіти; 

– розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 

навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 

завдання); 

– визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію 

та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь та відповідних 

знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувача – документах 

безпосередньої реалізації вищої освіти. 

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти 

шляхом створення однозначного зв'язку запланованих компетентностей 

(зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами дисциплін, 

практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є вирішальним чинником 

якості вищої освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ (далі – ДДУВС) та створення реальної системи внутрішнього її 

забезпечення. 

Прозорі й зрозумілі структура та зміст освітньої програми актуальні для 

абітурієнтів, здобувачів, науково-педагогічних працівників, роботодавців. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Мета програми 

Сучасний етап становлення України як незалежної держави 

характеризується активізацією євроінтеграційних процесів, приведенням 

національного законодавства у відповідність зі стандартами європейських 

співтовариств, динамічністю зовнішньополітичних контактів, зокрема і у сфері 

безпеки, що вимагає від навчальних закладів підготовки якісно нових фахівців 

у сфері міжнародних відносин. Активізація та ускладнення сучасних 

міжнародних зв’язків, пов'язана із цим трансформація механізмів 

міждержавного врегулювання глобальних проблем дають підстави 

стверджувати про невпинне зростання ролі фахівців, здатних аналізувати 

сучасні відносини між суб’єктами публічного міжнародного спілкування. 

Потребу в таких фахівцях мають нині не тільки державні структури, такі як 

посольства, консульства, торговельні представництва України за кордоном, а й 

компанії, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші 

фінансові установи, засоби масової інформації, що висвітлюють міжнародну 

проблематику. 

Україна сьогодні як ніколи потребує підтримки та визнання на 

міжнародній арені. Обравши проєвропейський вектор свого розвитку та 

запровадивши загальнонаціональну кампанію із проведення реформ в усіх 

життєво важливих сферах, наша держава прикладає зусилля з формування і 

підтримки свого нового привабливого іміджу та його поширення у всьому світі. 

Робота в цьому напрямі має починатися з підготовки відповідних кадрів 

високої кваліфікації. Державі вкрай необхідні спеціалісти з ґрунтовними 

знаннями у сфері зовнішньополітичної діяльності, які підготовлені до 

ефективної роботи із засобами масової інформації з використанням сучасних 

інформаційних технологій, мають навички з організації роботи із зарубіжною 

громадськістю, володіють кількома іноземними мовами та легко орієнтуються у 

світовій історії, політиці, культурі, економіці. 

Міжнародні взаємовідносини в епоху глобалізації та становлення 

інформаційного суспільства чинять величезний вплив практично на всі аспекти 

діяльності спеціаліста-міжнародника, вимагають від нього наявності таких 

актуальних компетентностей, як знання фундаментальних основ міжнародних 

відносин, розуміння функціональних процесів у системі міжнародних відносин, 

схильність до нестандартного мислення, уміння ефективно та якісно 

використовувати отримані знання у своїй професійній діяльності. Водночас 

висококваліфікованим фахівцям цієї спеціальності конче потрібні знання 

принципів та методів здійснення інформаційної роботи, уміння застосовувати 

конкретні методики й методи обробки інформаційних потоків та підготовки 

аналітичних матеріалів, здатність використовувати різні технічні засоби для 

проведення інформаційної роботи у міжнародних відносинах. 

Зазначені обставини роблять надзвичайно актуальною розробку освітньо-

професійної програми підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин, яка 

спрямована на формування компетентностей щодо аналітики та управління 
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міжнародними відносинами у поєднанні всебічного їх вивчення як академічної 

дисципліни та політичної практики з глибоким розумінням одного або 

декількох ключових регіонів світу. 

Освітньо-професійна програма націлена на формування кваліфікованого 

фахівця, який володітиме системними знаннями: і управлінськими, і 

економічними, і юридичними, і технічними з акцентом на міжнародну 

складову. За умов успішного опанування модулями освітньо-професійної 

програми здобувач вищої освіти (далі – ЗВО) може займатися інформаційно-

аналітичною, консультативною, експертною діяльністю щодо особливостей 

розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного 

управління, обіймати відповідні посади в державних, приватних чи 

громадських організаціях, а також займатися науково-педагогічною або 

науково-дослідною діяльністю. Отриманий спектр знань допоможе фахівцям 

розуміти особливості та традиції політичної поведінки кожної країни, 

об’єктивні потреби і об’єктивні можливості розвитку міжнародних стосунків, 

що дозволяє прогнозувати і моделювати розвиток міжнародного життя. 

 

1.2. Призначення освітньо-професійної програми 

Освітньо-професійна програма використовується під час: 

– акредитації освітньо-професійної програми, інспектування освітньої 

діяльності за спеціальністю та спеціалізацією; 

– розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін і 

практик; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

– професійної орієнтації здобувачів з відповідного фаху. 

Освітньо-професійна програма враховує вимоги Закону України «Про 

вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

– обсяг та термін навчання бакалаврів; 

– загальні компетенції; 

– професійні компетентності за спеціальністю та спеціалізацією; 

– перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньо-професійної програми; 

– вимоги до структури навчальних дисциплін.  

Освітньо-професійна програма використовується для:  

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– акредитації освітньо-професійної програми; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації бакалаврів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії». 
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Користувачі освітньо-професійної програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в ДДУВС; 

– науково-педагогічні працівники ДДУВС, які здійснюють підготовку 

бакалаврів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 291 «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії»; 

– приймальна комісія. 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри ДДУВС, що 

здійснюють підготовку фахівців ступеня бакалавра спеціальності 

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». 

 

1.3. Нормативні посилання 

Освітньо-професійна програма розроблена на основі таких нормативних 

документів: 

1) Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014; 

2) Національна рамка кваліфікацій. Додаток до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.11.2011 № 1341; 

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти»; 

4) Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с.; 

5) Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про 

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти». 

 

1.4. Терміни та їх визначення 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 

вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти; 

2) бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, 

обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС; обсяг освітньо-професійної 

програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого 

бакалавра визначається вищим навчальним закладом; 

3) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти; 
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4) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

6) європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти; система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС; 

7) загальні компетентності – знання, розуміння, навички та здатності, 

якими здобувач вищої освіти оволодіває у рамках виконання певної програми 

навчання, але які мають універсальний характер; 

8) здобувачі вищої освіти (далі – ЗВО) – особи, які навчаються у вищому 

навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття 

відповідного ступеня і кваліфікації; 

9) знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на 

емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

10) інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентностні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

11) кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

12) кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган установив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

13) компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до 

виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості; 

14) кредит європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання; обсяг одного кредиту ЄКТС становить 

30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

15) навчальна дисципліна – педагогічно адаптована система понять про 

явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності 
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(або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 

сформованості у ЗВО певної сукупності умінь і навичок;  

16) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

17) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) 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 відповідного ступеня вищої освіти; 

18) професійні компетентності, які є специфічними для даної 

предметної області (галузі/напряму/дисципліни), безпосередньо пов’язані із 

спеціальними знаннями у предметній області та визначають профіль програми, 

тобто роблять її індивідуальною та істотно відрізняють її від інших програм; 

19) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

20) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання;  

21) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

22) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка.  

 

1.5. Умовні позначення 

НРК – Національна рамка кваліфікацій; 

ЗК – загальні компетентності; 

ПК – професійні компетентності за спеціальністю; 

ПКN – професійні компетентності зі спеціалізації N; 

Н – нормативний вид навчальної діяльності за спеціальністю; 

В – вибіркова навчальна діяльність; 

СN – види навчальної діяльності спеціалізації N; 

КР – курсова робота. 
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2. КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРА З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, 

СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра з міжнародних відносин – це 

здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики, що передбачає 

застосування теорій міжнародних відносин, зовнішньої політики та 

міжнародних комунікацій і використання міждисциплінарних та спеціальних 

наукових методів дослідження проблем міжнародних відносин. 

 

2.1. Загальні компетентності (за вимогами НРК) 

 

Таблиця 2.1 – Загальні компетентності бакалавра з міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій  

Шифр Компетентності 

ЗК1 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між державами на підставі історичного, 

дипломатичного, економічного та правових підходів 

ЗК2 

Здатність до застосовування отриманих знань та навичок під час 

здійснення професійної діяльності у сфері міжнародних відносин 

зовнішньої політики та дипломатії 

ЗК3 
Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного 

спрямування державною та іноземними мовами 

ЗК4 

Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

для пошуку, оброблення, аналізу та використання інформації з різних 

джерел, у тому числі іноземною мовою 

ЗК5 
Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань 

ЗК6 
Здатність до безперервного та активного навчання, 

самовдосконалення та підвищення кваліфікації 

ЗК7 
Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації 

ЗК8 

Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, 

здатність працювати у міжнародному контексті при виконанні 

професійних завдань 

ЗК9 
Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально 

і свідомо 

ЗК10 

Здатність до поліпшення та постійного вдосконалення фізичного 

розвитку, зміцнення здоров’я та підвищення стійкості організму до 

дії несприятливих факторів зовнішнього середовища 

ЗК11 

Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань 

професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення 
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2.2. Загальні професійні компетентності бакалавра з міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій  

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – діяльність у сфері взаємодії 

держав, міжнародних організацій та інших учасників міжнародних відносин на 

глобальному, регіональному та локальному рівнях. 

Види професійної діяльності – організаційно-управлінська, аналітична, 

правова діяльність у сфері міжнародних відносин. 

Професійні компетентності бакалавра в галузі знань 29 Міжнародні 

відносини, за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії – здатності ЗВО приймати ефективні рішення у публічно-

правовій та приватноправовій галузях міжнародних відносин, а також 

забезпечувати реалізацію суспільних відносин з питань протидії злочинності, 

захисту прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів суб’єктів 

господарювання та держави.  

 

Таблиця 2.2 – Загальнопрофесійні компетентності бакалавра з 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

Шифр Компетентності 

ПК1 

Здатність розуміти спеціалізовану літературу з історії, теорії й інших 

аспектів міжнародних відносин; знання основних теоретичних 

підходів до міжнародних відносин; достатня ерудиція щодо 

ключових осіб, подій, документів, фактів, що сформували сучасну 

систему міжнародних відносин 

ПК2 
Базові уявлення про різні правові системи – національні, міжнародну, 

європейську; розуміння причин їхньої множинності, а також 

механізмів взаємодії 

ПК3 

Знання основ сучасного міжнародного права, різних теоретичних 

підходів до його визначення й обґрунтування юридичної 

обов’язковості; вміння працювати з різними джерелами сучасного 

міжнародного права 

ПК4 

Розуміння основних параметрів і елементів сучасної міжнародної 

економічної системи; розуміння взаємозв’язків між міжнародною 

економічною та політичною системою, вплив міжнародного права на 

наявний стан міжнародних економічних відносин 

ПК5 

Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних 

організацій тощо, забезпечувати їхній експертний аналіз, складати 

проекти та супровідну документацію українською й іноземними 

мовами 

ПК6 

Здатність виступати учасником міждержавних, ділових та інших 

видів міжнародних переговорів; працювати в рамках міжнародних 

конференцій, організацій, робочих груп, інших форм двосторонньої й 

багатосторонньої дипломатії 



13 

Шифр Компетентності 

ПК7 

Здатність розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також 

контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію та дебати з 

міжнародно-правових, загальноюридичних і загальноекономічних 

питань 

ПК8 
Здатність визначати ризики зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації 

ПК9 
Здатність застосовувати положення ключових міжнародно-правових 

документів із захисту прав людини; обізнаність із універсальними та 

регіональними інституційними механізмами захисту прав людини 

ПК10 

Знання історії європейської інтеграції; основні інституції 

Європейського Союзу; розуміння системи джерел права 

Європейського Союзу; знання ключових документів з права 

Європейського Союзу 

ПК11 
Фундаментальні знання права міжнародних організацій; розуміння й 

уміння вирішувати найпоширеніші проблеми в роботі міжнародних 

організацій 

 

2.3. Спеціальні професійні компетентності бакалавра з міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією  

 

2.3.1. Спеціальні професійні компетентності бакалавра в галузі знань 

29 Міжнародні відносини, за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізації міжнародні відносини 

у сфері забезпечення прав людини – здатності ЗВО своєчасно відслідковувати 

новації у міжнародному праві щодо прав людини та перевіряти національне 

право на відповідність цим новаціям, орієнтуватися в особливостях 

універсальних та регіональних механізмів захисту прав людини, застосовувати 

у практичній діяльності визнані у міжнародних відносинах міжнародні засоби 

забезпечення прав людини, розробляти методи попередження і профілактики 

порушень прав людини, їх своєчасного виявлення та припинення.  

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, спеціалізації міжнародні відносини у сфері забезпечення прав людини 

має право обіймати посади: інші фахівці в галузі освіти (лаборант); секретарі 

(секретар керівника (організації, підприємства, установи)); секретарі 

адміністративних органів, судові секретарі, виконавці та розпорядники; 

помічники керівників (помічники керівників підприємств, установ та 

організацій, помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів, 

помічники керівників малих підприємств без апарату управління); інші технічні 

фахівці в галузі управління (помічник керівника підприємства (установи, 

організації), референт, помічник керівника виробничого підрозділу, помічник 

керівника іншого основного підрозділу, помічник керівника малого 

підприємства без апарату управління, помічник адвоката, помічник нотаріуса, 

помічник нотаріуса державного, помічник судді, помічник члена комісії, 

помічник юриста); конторський (офісний) службовець (недержавні установи 
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юриспруденції); аташе, віце-консул, дипломатичний агент, дипломатичний 

кур’єр. 

 

Таблиця 2.3.1 – Спеціальні професійні компетентності бакалавра з 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

спеціалізація міжнародні відносини у сфері забезпечення прав людини 

Шифр Компетентності 

ПК1.1 
Здатність визначати концепції, підходи, можливості щодо 

забезпечення прав людини 

ПК1.2 

Здатність аналізувати зміни, що відбуваються в універсальних та 

регіональних системах забезпечення прав людини, та 

характеризувати їх основні елементи 

ПК1.3 
Здатність визначати співвідношення універсальних та регіональних 

інструментів, що застосовуються при забезпеченні прав людини 

ПК1.4 
Здатність визначати основні фактори впливу та загрози у сфері 

забезпечення прав людини 

ПК1.5 

Здатність аналізувати результати діяльності міжнародних інституцій 

у сфері забезпечення прав людини та застосовувати їх у практичній 

діяльності 

ПК1.6 

Здатність правильно тлумачити та застосовувати Конвенцію про 

захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 

року та практику Європейського суду з прав людини як джерело 

права 

ПК1.7 
Здатність надавати правову допомогу з питань звернень до 

Європейського суду з прав людини та їх розгляду 

ПК1.8 
Здатність здійснювати контроль за виконанням рішень 

Європейського суду з прав людини 

ПК1.9 
Здатність виявляти та аналізувати проблеми забезпечення прав 

людини в Україні; пропонувати шляхи їх вирішення 

 

2.3.2. Спеціальні професійні компетентності бакалавра в галузі знань 

29 Міжнародні відносини, за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізації зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні відносини – здатності ЗВО здійснювати професійну 

діяльність у сфері зовнішньої політики, міжнародного співробітництва та 

міжнародних економічних відносин, розробляти алгоритми прийняття 

ефективних рішень із застосуванням професійних знань, що стосуються 

сучасного стану міжнародних відносин, суспільно-політичних та 

соціокультурних процесів на національному та міжнародному рівнях, для 

досягнення оптимального результату у зовнішньоекономічній та 

зовнішньополітичній сферах, оцінювати міжнародне середовище та визначати 

його вплив на політику та економіку держави. 

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, спеціалізації зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини має 
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право обіймати посади: працівника консульських установ України; 

представника міжнародних організацій та міжнародних органів; радника 

(консультанта) з питань зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної 

діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у 

комерційних та недержавних структурах; помічника керівника підприємства 

(установи, організації), помічника керівника малого підприємства без апарату 

управління; аналітика внутрішньо- та зовнішньодержавних політичних та 

економічних процесів; експерта із зовнішньополітичних питань; політичного 

оглядача; фахівця із зв’язків з громадськістю; працівника візової служби; 

викладача вищих навчальних закладів; наукового співробітника. 

 

Таблиця 2.3.2 – Спеціальні професійні компетентності бакалавра з 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

спеціалізація зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини 

Шифр Компетентності 

ПК2.1 
Здатність характеризувати основні поняття і категорії у сфері 

зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних відносин 

ПК2.2 

Здатність правильно визначати проблеми держави, які мають 

значення при виборі її зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної стратегії 

ПК2.3 
Здатність розуміти сутність процесів глобалізації та інтеграції та 

визначати їх вплив на сучасні міжнародні відносини 

ПК2.4 

Здатність розуміти особливості міжнародних політичних процесів, 

прогнозувати основні напрямки розвитку зовнішньополітичних 

відносин 

ПК2.5 
Здатність визначати основні фактори впливу та загрози у сфері 

зовнішньоекономічних відносин та механізми їх мінімізації 

ПК2.6 
Здатність аналізувати міжнародні стратегії економічного розвитку та 

можливість їх практичного втілення на національному рівні 

ПК2.7 

Здатність здійснювати комплексний аналіз та моніторинг 

кон’юнктури світових ринків, оцінювати та вміти адаптуватися до 

змін міжнародного середовища 

ПК2.8 
Здатність визначати та аналізувати механізми реалізації 

міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин 

ПК2.9 

Здатність виокремлювати закономірності та характерні ознаки 

економічної політики та особливості здійснення зовнішньої торгівлі 

країн ЄС 

 

2.3.3. Спеціальні професійні компетентності бакалавра в галузі знань 

29 Міжнародні відносини, за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії, спеціалізації міжнародна безпека та 

міжнародна поліцеїстика – здатності ЗВО застосовувати методи аналізу, 

діагностики і прогнозування явищ, процесів і подій у контексті міжнародної 

безпеки; вміння аналізувати стан стабільності міжнародного порядку і розвитку 
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міжнародних відносин; володіння сучасними концепціями забезпечення 

міжнародної безпеки; вміння критично розглядати й оцінювати теоретичні 

концепції та підходи до аналізу міжнародної проблематики; здатності розуміти 

сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного 

суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в даному 

процесі; здатності аналізувати та оцінювати дані про світову злочинність, 

прогнозування злочинності та індивідуальної злочинної поведінки, організації 

та здійснення профілактичної діяльності, використання сучасних світових 

методик для реалізації цих завдань; здатності розуміти форми, в яких держави 

можуть співпрацювати у сфері кримінальної юстиції; володіння сучасними 

концепціями взаємодії поліції з інститутами громадянського суспільства; 

володіння особливостями психологічної підготовки поліцейських за кордоном. 

Бакалавр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, спеціалізації міжнародної безпеки та міжнародної поліцеїстики має 

право обіймати такі посади: аташе, аналітик з питань фінансово-економічної 

безпеки, дипломатичний агент, експерт, експерт (органи внутрішніх справ), 

експерт із суспільно-політичних питань, консультант, кримінолог, науковий 

співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та 

організацій), науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна 

безпека підприємств, установ та організацій), науковий співробітник 

(політологія), науковий співробітник-консультант (політологія), науковий 

співробітник (кримінологія), науковий співробітник-консультант 

(кримінологія), консультант (кримінологія), молодший науковий співробітник 

(кримінологія), політолог, приватний детектив, радник, секретар 

дипломатичного агентства, соціальний патолог, соціолог-кримінолог, фахівець 

із інформаційної безпеки, фахівець із туристичної безпеки, юрист-міжнародник. 

 

Таблиця 2.3.3 – Спеціальні професійні компетентності бакалавра з 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

спеціалізація міжнародна безпека та міжнародна поліцеїстика 

Шифр Компетентності 

ПК3.1 
Здатність характеризувати основні поняття і категорії у сфері 

міжнародної безпеки 

ПК3.2 
Здатність визначати конкретні проблеми держави, які мають 

значення при виборі її безпекової стратегії 

ПК3.3 
Здатність визначати основні фактори впливу та загрози у сфері 

безпеки 

ПК3.4 
Здатність визначати співвідношення національної та міжнародної 

безпеки 

ПК3.5 
Здатність виділяти типи і структурні особливості міжнародних 

організацій у сфері безпеки 

ПК3.6 

Здатність до аналізу й оцінки ролі та значення військо-політичних 

організацій, зокрема НАТО, у процесі забезпечення міжнародної та 

європейської безпеки 
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Шифр Компетентності 

ПК3.7 
Здатність визначати методи та можливості забезпечення 

інформаційної безпеки 

ПК3.8 

Здатність аналізувати систему колективної безпеки як 

багатосторонніх взаємних гарантій безпеки держав та її основні 

елементи 

ПК3.9 
Здатність вільно оперувати набутими знаннями, виокремлювати та 

аналізувати проблеми забезпечення національної безпеки України 

ПК3.10 

Здатність аналізувати специфіку становлення сучасної системи 

міжнародної та європейської безпеки та визначати місце в ній 

України 

 

3. ВИМОГИ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ ЗДОБУВАЧІВ 

 

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї 

повної загальної середньої освіти. Зарахування проводиться на загальних 

умовах вступу: за результатами конкурсу сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь (ЗНО) з предметів та з урахуванням 

середнього бала документа про повну загальну середню освіту та балів за 

особливі успіхи. 

Спеціальні вимоги до професійного відбору вступників відсутні. 

 

4. ОБСЯГ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ ЗА НОРМАТИВНОЮ ТА 

ВАРІАТИВНОЮ ЧАСТИНАМИ 

 

Обсяг освітньо-професійної програми бакалавра становить 240 кредитів 

ЄКТС. Нормативна частина програми дорівнює 150 кредитам ЄКТС (62,5 %). 

Обсяг вибіркової частини – 90 кредитів ЄКТС (37,5 %), у тому числі 

60 кредитів ЄКТС (25 %) за вибором ЗВО. 

  

5. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Розподіл змісту вищої освіти та кредитів за видами навчальної діяльності 

наданий у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Розподіл змісту вищої освіти 

 

Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 

1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП) 61,0 

ЗП 001 
Українська мова 

професійного спрямування 
ЗК3, ЗК4, ЗК2, ЗК6 4,0 

ЗП 002 Історія та культура України ЗК1, ЗК6, ЗК8, ЗК9 3,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ЗП 003 Політологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК9, 

ПК6, ПК11, ПК2.4 
3,0 

ЗП 004 
Іноземна мова (англійська 
мова) 

ЗК3-ЗК8 24,0 

ЗП 005 Філософія ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, ЗК9 3,0 

ЗП 006 Інша іноземна мова ЗК3-ЗК8 10,0 

ЗП 007 Економічна теорія ЗК1, ЗК2, ЗК6-ЗК9 3,0 

ЗП 008 Фізичне виховання ЗК10 8,0 

ЗП 009 
Інформаційні системи та 
технології 

ЗК1, ЗК4, ЗК6, ПК3.7 3,0 

1.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП) 89,0 

ПП 001 Вступ до спеціальності 
ЗК1, ПК1-ПК3, ПК6, 

ПК10, ПК1.1, ПК2.1, 

ПК2.2, ПК3.1 

3,0 

ПП 002 Теорія держави і права ЗК6, ПК2 6,0 

ПП 003 
Теорія міжнародних 
відносин 

ЗК1, ЗК4, ЗК6, ПК1-

ПК3, ПК2.1, ПК2.2 
3,0 

ПП 004 
Історія політичних і 
правових учень 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, 

ЗК11, ПК1, ПК1.1, 

ПК2.1, ПК3.1 

3,0 

ПП 005 Ораторська майстерність 
ЗК1, ЗК2, ЗК3, ЗК6-ЗК9, 

ЗК11, ПК2, ПК6, ПК7 
3,0 

ПП 006 
Історія міжнародних 
відносин 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, 

ЗК11, ПК1, ПК2, ПК2.3 
3,0 

ПП 007 
Теорія та практика 
комунікацій 

ЗК1-ЗК6, ЗК8, ЗК11, 

ПК2, ПК6 
3,0 

ПП 008 Міжнародне публічне право 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК1, 

ПК3, ПК9, ПК10, ПК11 
8,0 

ПП 009 Країнознавство 
ЗК1, ЗК2, ЗК8, ПК2, 

ПК10, ПК1.4, ПК1.9, 

ПК2.2-ПК2.4, ПК3.4 

4,0 

ПП 010 
Міжнародні відносини та 
світова політика 

ЗК1, ЗК2, ЗК4-ЗК6, ЗК8, 

ПК1, ПК6, ПК11, ПК2.1-

ПК2.3 

4,0 

ПП 011 
Міжнародні механізми 
захисту прав людини 

ЗК1-ЗК4, ЗК6, ЗК7, ЗК9, 

ПК3, ПК9, ПК1.1-ПК1.5, 

ПК1.7-ПК1.9 

4,0 

ПП 012 
Міжнародна інформація та 
комунікація 

ЗК1-ЗК6, ЗК8, ЗК11, 

ПК2, ПК6 
3,0 

ПП 013 
Конфліктологія і теорія 
ведення переговорів 

ЗК1-ЗК9, ЗК11, ПК1, 

ПК3, ПК6, ПК7 
3,0 

ПП 014 Міжнародне приватне право 
ЗК1, ЗК8, ЗК11, ПК1, 

ПК2, ПК7, ПК1.7, ПК1.8 
6,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП 015 
Європейський Союз у 

міжнародних відносинах 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, ПК3, 

ПК10, ПК11,ПК1.1-

ПК1.3, ПК1.5 

6,0 

ПП 016 
Основи права 

Європейського Союзу 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, ПК3, 

ПК10, ПК11, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5 

6,0 

ПП 017 
Державне та регіональне 

управління 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК11, 

ПК3 
3,0 

ПП 018 Зовнішня політика України ЗК8, ПК6, ПК2.1-ПК2.4 3,0 

ПП 019 Практикум з іноземної мови ЗК3, ПК5, ПК6 3,0 

ПП 020 Навчальна практика 
ЗК2, ЗК4-ЗК7, ЗК11, 

ПК5-ПК7, ПК11 
3,0 

ПП 021 Виробнича практика 
ЗК2, ЗК4-ЗК7, ЗК11, 

ПК5-ПК7, ПК11 
3,0 

ПП 022 Стажування 

ЗК2, ЗК6, ПК5-ПК9, 

ПК11, ПК1.6-ПК1.8, 

ПК2.9, ПК3.8, ПК3.9 

6,0 

РАЗОМ ЗА НОРМАТИВНОЮ ЧАСТИНОЮ: 150,0 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 За вибором НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2.1.1 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП НЗ) 30,0 

ПП НЗ 

001 
Теорія влади 

ЗК1-ЗК4, ЗК6, ЗК8, ЗК9, 

ЗК11, ПК1, ПК3, ПК10, 

ПК2.1-ПК2.4, ПК3.1 

3,0 

ПП НЗ 

002 
Теорія і практика перекладу 

ЗК1-ЗК9, ПК3, ПК5, 

ПК6, ПК10, ПК2.1 
4,0 

ПП НЗ 

003 

Інформаційно-аналітична 

діяльність у міжнародних 

відносинах 

ЗК1, ЗК2, ЗК4-ЗК6, 

ЗК11, ПК3, ПК9, ПК10, 

ПК2.7 

3,0 

ПП НЗ 

004 

Міжнародна інтеграція та 

глобалізація у світовій 

політиці 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ЗК8, 

ПК2, ПК10, ПК2.1, 

ПК2.4 

3,0 

ПП НЗ 

005 

Основи дипломатичної та 

консульської служби 

ЗК1-ЗК3, ЗК6, ЗК8, ЗК9, 

ПК3, ПК5-ПК8, ПК10, 

ПК2.1, ПК2.2 

3,0 

ПП НЗ 

006 

Дипломатичний протокол та 

етикет 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК8, 

ЗК9, ПК3, ПК5-ПК8, 

ПК10, ПК2.1, ПК2.2 

4,0 

ПП НЗ 

007 

Зовнішньоекономічна 

діяльність та міжнародні 

економічні відносини 

ЗК1, ЗК2, ПК4, ПК8, 

ПК2.5 
4,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП НЗ 

008 

Регіональні проблеми в 

сучасних міжнародних 

відносинах 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК6, ЗК8, 

ЗК11, ПК1-ПК4, ПК8, 

ПК11, ПК2.3, ПК2.4 

3,0 

ПП НЗ 
009 

Національна та міжнародна 
безпека 

ЗК1, ЗК2, ЗК4-ЗК6, 
ЗК11, ПК2.2-ПК2.4, 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.4, 
ПК3.5, ПК3.8-ПК3.10 

3,0 

2.2 За вибором ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

2.2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки (ЗП ЗВО) 15,0 

ЗП ЗВО 
001 

Психологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК5, ЗК7, 

ЗК10, ЗК11 
3,0 

ЗП ЗВО 
002 

Соціологія 
ЗК1, ЗК2, ЗК4, ПК1.4, 
ПК2.2, ПК2.5, ПК3.3 

3,0 

ЗП ЗВО 
003 

Основи теорії гендеру ЗК5, ЗК9, ПК9, ПК1.1 3,0 

ЗП ЗВО 
004 

Народна психологія ЗК8, ЗК9, ПК2, ПК2.1 3,0 

ЗП ЗВО 
005 

Етика та естетика ЗК8, ЗК9, ПК2, ПК2.1 3,0 

ЗП ЗВО 
006 

Соціальна психологія ЗК8, ЗК9, ПК2, ПК2.1 3,0 

ЗП ЗВО 
007 

Основи економіки та 
підприємництва 

ЗК2, ЗК4, ПК8, ПК10, 
ПК2.1, ПК2.6, ПК2.7 

3,0 

ЗП ЗВО 
008 

Мистецтво презентації ЗК3, ЗК5, ЗК6, ПК6 3,0 

ЗП ЗВО 
009 

Комунікативна 
міжкультурна компетенція 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК8, 
ЗК9, ЗК11, ПК6, ПК7, 

ПК2.3 
3,0 

2.2.2 Цикл дисциплін професійної підготовки (ПП ЗВО)  

 
Спеціалізація міжнародні відносини у сфері 

забезпечення прав людини 
45,0 

ПП ЗВО 
001 

Гуманітарні проблеми 
сучасних міжнародних 
відносин 

ЗК1-ЗК9, ЗК11, ПК6, 
ПК8, ПК9, ПК1.1, ПК1.2, 

ПК1.4, ПК1.5, ПК1.9 
3,0 

ПП ЗВО 
002 

Зовнішня політика країн 
Західної Європи та 
Північної Америки у сфері 
захисту прав людини 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, 
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3 

3,0 

ПП ЗВО 
003 

Зовнішня політика країн 
Азії та пострадянських 
країн у сфері захисту прав 
людини 

ЗК1, ЗК2, ЗК6, ЗК8, 
ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.9 
3,0 

ПП ЗВО 
004 

Інша іноземна мова ЗК3, ЗК8, ПК6 10,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 

005 

Міжнародні організації у 

сфері забезпечення прав 

людини 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ПК1.2, 

ПК1.3, ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК1.8 

3,0 

ПП ЗВО 

006 

Практика Європейського 

суду з прав людини та 

особливості її застосування 

ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК7, 

ЗК11, ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК1.8 

4,0 

ПП ЗВО 

007 

Забезпечення прав людини 

в Європейському Союзі 

ЗК1, ЗК2, ЗК4, ПК1.1, 

ПК1.2, ПК1.3, ПК1.5 
3,0 

ПП ЗВО 

008 

Порядок звернень до 

Європейського суду з прав 

людини та їх розгляд 

ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК6, 

ЗК11, ПК1.5, ПК1.6, 

ПК1.7, ПК1.8 

4,0 

ПП ЗВО 

009 

Провадження у справах про 

порушення конвенційних 

прав у Європейському суді 

з прав людини 

ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК11, 

ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, 

ПК1.8 

4,0 

ПП ЗВО 

010 

Виконання рішень 

Європейського суду з прав 

людини 

ЗК2, ЗК3, ЗК4, ЗК11, 

ПК1.5, ПК1.6, ПК1.7, 

ПК1.8 

4,0 

ПП ЗВО 

011 

Забезпечення прав людини 

під час збройних конфліктів 
ЗК2, ПК1.1, ПК1.3, 

ПК1.4, ПК1.5, ПК1.9 
4,0 

 
Спеціалізація зовнішньополітичні та 

зовнішньоекономічні відносини 
45,0 

ПП ЗВО 

012 

Економіка України та 

зовнішньоекономічні 

зв’язки 

ЗК1, ПК4, ПК8, ПК2.5, 

ПК2.6, ПК2.7 
3,0 

ПП ЗВО 

013 
Інформаційне право 

ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК6, 

ПК8, ПК2.3 
3,0 

ПП ЗВО 

014 

Сучасні інформаційні 

технології захисту даних 
ЗК1-ЗК4, ЗК6, ПК3, 

ПК2.5, ПК2.7 
3,0 

ПП ЗВО 

015 
Інша іноземна мова ЗК3, ЗК8, ПК6 10,0 

ПП ЗВО 

016 

Міжнародні валютно-

кредитні відносини 
ЗК1, ЗК4, ПК4, ПК2.8 3,0 

ПП ЗВО 

017 

Регулювання зовнішньої 

торгівлі в ЄС 

ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК4, 

ПК2.9 
4,0 

ПП ЗВО 

018 

Міжнародні інвестиції та 

інновації 
ЗК1, ЗК4, ПК4, ПК2.2, 

ПК2.5, ПК2.6, ПК2.7 
3,0 

ПП ЗВО 

019 

Міжнародний комерційний 

арбітраж 
ЗК1, ЗК4, ЗК11, ПК4, 

ПК6, ПК2.5, ПК2.6 
4,0 

ПП ЗВО 

020 

Міжнародні стратегії 

економічного розвитку 

ЗК1, ЗК4, ЗК11, ПК4, 

ПК6, ПК2.5-ПК2.7, 

ПК2.9 

4,0 
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Шифр, № Вид навчальної діяльності Компетентності 
Обсяг, 

кредитів 

ПП ЗВО 

021 

Фінансові системи 

зарубіжних країн 

ЗК1, ЗК4, ЗК5, ПК4, 

ПК6, ПК7, ПК2.2, ПК2.3, 

ПК2.6 

4,0 

ПП ЗВО 

022 

Міжнародне економічне 

право 

ЗК1, ЗК4, ПК6, ПК8, 

ПК2.3, ПК2.5, ПК2.7, 

ПК2.8 

4,0 

 
Спеціалізація міжнародна безпека та міжнародна 

поліцеїстика 
45,0 

ПП ЗВО 

023 

Теорія міжнародної 

безпеки 

ЗК1-ЗК6, ЗК11, ПК2, 

ПК6, ПК8, ПК10, ПК11, 

ПК3.1, ПК3.2, ПК3.6, 

ПК3.8, ПК3.9, ПК3.10 

3,0 

ПП ЗВО 

024 

Основи організації і 

функціонування поліції 

зарубіжних держав 

ЗК2, ЗК3, ЗК5, ЗК6, ЗК8, 

ПК11, ПК3.6, ПК3.9 
3,0 

ПП ЗВО 

025 

Психологічна підготовка 

поліцейських зарубіжних 

держав 

ЗК2, ЗК5, ЗК6, ЗК8, 

ПК11, ПК3.1 
3,0 

ПП ЗВО 

026 
Інша іноземна мова ЗК3, ЗК8, ПК6 10,0 

ПП ЗВО 

027 

Конфлікти у сфері 

міжнародної безпеки 

ЗК1-ЗК5, ЗК7, ЗК8, 

ЗК11, ПК2, ПК3, ПК9, 

ПК3.2, ПК3.8, ПК3.9 

3,0 

ПП ЗВО 

028 

Теорія ігор у сфері 

міжнародної безпеки 
ЗК1-ЗК5, ЗК7, ЗК8, 

ЗК11, ПК1, ПК3.3, ПК3.9 
4,0 

ПП ЗВО 

029 

Військово-політичні 

аспекти міжнародних 

відносин 

ЗК2-ЗК4, ПК1, ПК8, 

ПК11, ПК3.3, ПК3.6, 

ПК3.8, ПК3.9, ПК3.10 

3,0 

ПП ЗВО 

030 

Системні методи аналізу в 

сфері міжнародної безпеки 

ЗК2-ЗК4, ЗК6, ПК1, 

ПК2, ПК8, ПК11, ПК3.1, 

ПК3.2, ПК3.8, ПК3.9, 

ПК3.10 

4,0 

ПП ЗВО 

031 

Міжнародне 

співробітництво у сфері 

кримінальної юстиції 

ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК7, 

ПК3.4 
4,0 

ПП ЗВО 

032 
Порівняльна кримінологія 

ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК7, 

ПК3.2, ПК3.8, ПК3.9 
4,0 

ПП ЗВО 

033 

Міжнародне кримінальне 

право 
ЗК2, ЗК4, ЗК6, ПК7, 

ПК3.4, ПК3.9, ПК3.10 
4,0 

РАЗОМ ЗА ВИБІРКОВОЮ ЧАСТИНОЮ: 90,0 

РАЗОМ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІНОЮ ПРОГРАМОЮ: 240,0 
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6. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

6.1. Розподіл результатів навчання за видами навчальної діяльності 

Шифр Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик, 

індивідуальних 

завдань 
 

1 2 3 

I. Нормативний цикл загальної підготовки  

ЗР1 

знати питання щодо правового статусу державної мови, 

конституційні засади функціонування мов в Україні; поняття 

норми як основи сучасної української літературної мови; поняття 

стилю як визначника характеру усного та писемного професійного 

спілкування; головні особливості й різновиди офіційно-ділового 

стилю мовлення  

Українська 

мова 

професійного 

спрямування 

ЗР2 

знати закономірність використання мови у професійній діяльності; 

специфіку сучасної міжнародної терміносистеми; види й реквізити 

сучасних ділових паперів; правила оформлення різних видів 

документів (особистих, організаційно-розпорядчих, 

інформаційних, звітних тощо); вимоги до мовних засобів ділових 

паперів і мовні норми 

ЗР3 
знати основи професійної комунікації в писемній та усній формах; 

основні методи та прийоми редагування фахового тексту 

ЗР4 
вільно володіти українською мовою; використовувати свої знання 

у практичній діяльності при спілкуванні з громадянами 

ЗР5 
володіти технікою правильного вибору слів, міжнародних понять і 

термінів; редагування у ході професійної діяльності 

ЗР6 
самостійно працювати над удосконаленням знань з сучасної 

української літературної мови 

ЗР7 

користуватися лексикографічними джерелами; дотримуватись 

послідовності, логічності, точності, стислості, повноти, 

достовірності викладу думок у писемному мовленні 

ЗР8 

культивувати український мовленнєвий етикет; редагувати 

писемні та усні тексти професійного спрямування щодо 

переконливості, аргументованості, зрозумілості, дохідливості, 

ясності інформації; удосконалювати професійну мовленнєву 

культуру 

ЗР9 
знати сутність законів розвитку суспільства, держави, етносу та 

його культури 

Історія та 

культура 

України 

ЗР10 

знати основні історичні етапи розвитку українського суспільства, 

держави та національної культури, наукові методи пізнання і 

виявлення причинно-наслідкових зв’язків, значення засвоєння 

історичного досвіду для власної професійної діяльності 

ЗР11 
знати зміст методологічних засад наукового аналізу розвитку 

суспільства, держави і культури 

ЗР12 
знати основні методи та прийоми раціонального опрацювання 

інформації щодо соціокультурних проблем 

ЗР13 
вміти відтворювати історичні події згідно зі встановленою наукою 

періодизацією, формулювати правильні судження щодо 
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визначення історичної ролі певних історичних та культурних 

явищ; оцінювати і аналізувати істинність або хибність застарілих 

або ненаукових стверджень 

ЗР14 

вміти ефективно користуватися вихідними принципами наукового 

неупередженого історичного мислення, при аналізі історичних 

явищ уникати невизначеності, суперечності, необґрунтованості 

оцінок 

ЗР15 
вміти передбачати наслідки своїх і чужих вчинків та 

висловлювань; доводити істинні оцінки історичних явищ 

ЗР16 

вміти самостійно вивчати питання національної історії та 

культури, аналізувати законодавчі акти, формулювати і 

обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення 

ЗР17 

вміти коректно дискутувати і організовувати дискусії на історичні 

та світоглядні теми, приймати правильні, обґрунтовані рішення 

щодо сучасних геополітичних проблем, актуальним питанням 

розвитку культури 

ЗР18 

знати основні політичні закони та категорії; характеристику 

структури, форм держави; типи політичних систем; сутність, 

структуру та інфраструктуру політичної системи; поняття «партія» 

та «партійна система»; поняття «політика», «політичні цикли», 

«політичні кризи» 

Політологія 

ЗР19 

знати предмет та методологію політичної теорії; особливості 

основних шкіл та напрямків політичних вчень; поняття 

«суспільство» і «держава», характеристику їх видів; інтереси 

сучасного суспільства 

ЗР20 

знати альтернативність використання ресурсів у сучасній політиці; 

особливості дії механізму політичної влади; особливості партійної 

системи України; особливості виборчого процесу, механізми дії 

мажоритарної та пропорційної виборчої системи, можливості 

політичного передбачення; особливості розвитку сучасного 

світового політичного процесу та участі України в ньому 

ЗР21 

вміти користуватися політологічною термінологією; орієнтуватися 

в сучасних політичних процесах та подіях в Україні і світі; 

розумітися на розгортанні політичного буття України; володіти 

основами політичного аналізу 

ЗР22 
визначати приналежність будь-яких політичних проблем до сфер 

політології та знаходити можливі шляхи їх вирішення 

ЗР23 застосовувати знання на практиці і в професійній діяльності 

ЗР24 
вміти самостійно опрацьовувати матеріал, удосконалювати та 

збагачувати свої знання про політичні процеси та явища 

ЗР25 

після першого курсу навчання знати: структурно-семантичні 

особливості англійської термінології необхідного профілю, 

лексичний мінімум, який складається з 500-1000 одиниць і носить 

стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у тому 

числі приблизно 100 термінів за фахом) 

Іноземна мова 

(англійська 

мова) 

ЗР26 

після першого року навчання вміти: читати та перекладати зі 

словником оригінальні загальнонаукові тексти за фахом; 

застосовувати навички монологічного та діалогічного мовлення 

для ведення побутового спілкування в межах зазначеної тематики 

та ситуацій, базову англійську міжнародну термінологічну 

лексику, правильно використовувати лінгвістичні маркери 
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соціальних стосунків, правила ввічливості; володіти різними 

видами читання оригінальної загальнонаукової міжнародної й 

країнознавчої літератури; застосовувати техніку роботи із 

словниками; користуватись досвідом творчої та пошукової 

діяльності (індивідуальної й у співробітництві) 

ЗР27 

після другого курсу навчання знати: структурно-семантичні 

особливості англійської термінології відповідного профілю; 

стратегії вирішення комунікативних завдань; мати лексичний 

мінімум, який складається з 1000-1500 одиниць і є стилістично 

нейтральним; міжнародні терміни відповідного профілю і засоби 

їх перекладу 

ЗР28 

після другого курсу навчання вміти: читати та перекладати з 

частковим використанням словника оригінальні загальнонаукові 

міжнародні тексти за фахом, робити підготовлені повідомлення у 

вигляді інформації або розгорнутої доповіді на основі 

прочитаного, складати дотекстові контекстуально-орієнтовані 

коментарі; готувати питання для вилучення основної інформації з 

прочитаного; складати план та робити переказ за пунктами плану; 

здійснювати проектну діяльність, яка сприятиме саморозвитку; 

складати англійською мовою анотації та реферати 

ЗР29 

після третього року навчання знати: структурно-семантичні 

особливості англійської термінології за зазначеним напрямом; 

мати лексичний мінімум, який складається з 1500-2000 одиниць і 

носить стилістично нейтральний та загальнонауковий характер (у 

тому числі 500 міжнародних термінів за фахом); граматичний 

мінімум, який охоплює ключові положення морфології та 

синтаксису й дозволяє правильно розуміти зміст англомовних 

джерел; різні функціональні типи писемного мовлення 

ЗР30 

після третього року навчання вміти: читати та перекладати із 

словником і без його допомоги оригінальні загальнонаукові та 

міжнародні тексти за фахом, володіти різними видами читання 

оригінальної загальнонаукової міжнародної та країнознавчої 

літератури; застосовувати навички адекватного перекладу;  робити 

підготовлені доповіді у вигляді інформації або розгорнутої 

доповіді на основі прослуханого або прочитаного; вести 

непідготовлену спонтанну бесіду за умовно-комунікативною 

ситуацією, застосовувати навички монологічного та діалогічного 

мовлення для ведення науково-професійної дискусії та 

спілкування в межах зазначеної тематики та ситуацій; володіти 

загальновживаною лексикою, а також базовою англійською й 

загальнонауковою термінологічною лексикою; писати офіційні 

листи (лист-скаргу, лист-подяку, лист-запитання), неофіційні 

листи, інструкції-пояснення, відгук про книгу, фільм 

ЗР31 

після четвертого року навчання знати:  структурно-семантичні 

особливості англійської термінології за зазначеним напрямом; 

відносну цінність слова або його здатність мати антоніми, 

синоніми, омоніми, пароніми, стилістичну і соціокультурну 

забарвленість мови 

ЗР32 

після четвертого року навчання вміти: користуватись мовою в 

усній і письмовій формах у різноманітних ситуаціях спілкування; 

чітко, детально висловлюватись на широке коло тем, виражати 
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свою думку з певної проблеми, наводячи аргументи за і проти; 

обирати ефективні стратегії для вирішення комунікативних 

завдань; спостерігати за мовними явищами у мові; здійснювати 

пошук і виокремлювати необхідну/ значущу/ ключову інформацію 

ЗР33 

знати ключові категорії філософії, історичні етапи розвитку 

світової і вітчизняної філософської думки; значення та роль 

пізнання та свідомості у професійній діяльності та у житті 

суспільства  

Філософія 

ЗР34 

знати світоглядні особливості основних світових філософських 

систем, основні принципи пізнання та практики, значення 

філософської та загальнокультурної спадщини для формування 

фундаментальних ціннісних стандартів людського співжиття 

ЗР35 

знати основні стандарти спілкування, поведінки та діяльності для 

втілення державної політики у галузі забезпечення справедливості,  

прав і свобод 

ЗР36 

використовувати отримані знання у практичній роботі, самостійно 

поповнювати свої знання, користуватися літературою та іншими 

джерелами інформації 

ЗР37 

застосовувати обізнаність у сфері філософських категорій та 

критеріїв для визначення морально-естетичної оцінки суспільних 

явищ, відносин, дій та їх наслідків 

ЗР38 

аналізувати події та явища суспільного життя з точки зору їх 

сутності та значення у загальній культурі людства, на основі 

усвідомлення природи різних типів світогляду, моралі та 

свідомості 

ЗР39 
вирішувати завдання суспільного та морального вдосконалення у 

відносинах з оточуючими, колегами, керівниками, підлеглими 

ЗР40 

після першого року навчання мати: лексичний мінімум, який 

складається приблизно з 500 одиниць і носить стилістично 

нейтральний та загальнонауковий характер (у тому числі 

приблизно 100 термінів за фахом); знати базовий лексичний запас 

для читання і розуміння основного змісту оригінальних текстів 

(частково адаптованих) за фахом та спілкування за професійною 

тематикою 

Інша іноземна 

мова 

(німецька 

мова) 

ЗР41 

після першого року навчання вміти: читати частково адаптовані 

тексти за фахом із різною цільовою настановою; читати та 

розуміти в цілому головні думки тексту за фахом, перекладати їх, 

користуючись словником; вилучати необхідну інформацію та 

інтерпретувати її у відповідній формі (реферат, анотація, відповіді 

на запитання після тексту, переказ та ін. у письмовій або усній 

формі); використовувати у своїй діяльності інформацію, здобуту у 

відповідних іншомовних джерелах 

ЗР42 

після другого року навчання мати: достатній лексичний мінімум, 

який складається приблизно  з 1000 одиниць і є стилістично 

нейтральним; міжнародні терміни відповідного профілю і засоби 

їх перекладу; знати достатній лексичний діапазон мовлення для 

того, щоб чітко висловлюватися на теми, що передбачені 

програмою, наводячи аргументи «за» та «проти» 

ЗР43 

після другого року навчання вміти: виступати з короткою 

доповіддю на задану тематику, додержуючись елементарних 

правил презентації; висловлюватися за професійною тематикою, 
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використовуючи послідовний стиль представлення інформації; 

висловлювати свою точку зору, наводячи аргументи «за» та 

«проти»; підтримувати спілкування на теми, що стосуються 

повсякденного життя, навчання та професійної діяльності; 

розуміти на слух головні думки складного мовлення за 

професійною тематикою та нормативне усне мовлення на теми 

повсякденного життя; вирішувати проблемні ситуації, які можуть 

виникати під час подорожі за кордон; у письмовій формі 

узагальнити інформацію та аргументи з відповідних джерел; 

написати резюме, скласти елементарний діловий лист, заповнити 

різні інформаційні формуляри, інші папери (залежно від 

специфіки майбутньої професійної діяльності) 

ЗР44 

знати загальні засади економічної теорії; теоретичні положення 

мікроекономіки; теоретичні основи макроекономіки; систему 

функціонування світового господарства 

Економічна 

теорія 

ЗР45 
вміти проводити розрахунок основних макроекономічних 

показників у системі національних рахунків 

ЗР46 вміти будувати ефективну економічну політику на рівні держави 

ЗР47 
вміти здійснювати оцінку ефективності діяльності фірми на основі 

мікроекономічних залежностей 

ЗР48 
вміти використовувати на практиці методику застосування 

економічних законів 

ЗР49 

орієнтуватися у діючому законодавстві України з питань, що 

вивчаються дисципліною, з історичним розвитком економічних 

процесів, явищ 

ЗР50 
знати понятійний та категорійний апарат щодо обґрунтування змін 

у галузі інформаційних технологій 

Інформаційні 

системи та 

технології 
ЗР51 

знати суть процесів інформатизації та їх роль в процесі переходу 

до інформаційного суспільства 

ЗР52 

знати стан процесів інформатизації в Україні; призначення та зміст 

документа «Стратегія ІТ», визначати підходи до розроблення ІТ-

стратегії 

ЗР53 

знати характерні риси систем таких класів: системи підтримки 

прийняття рішень, експертні системи, ІС організаційного 

управління, системи електронного документообігу 

ЗР54 знати сутність процесного підходу до управління 

ЗР55 
описувати формулу управління знаннями та розуміти призначення 

технологій управління знаннями 

ЗР56 

аналізувати тенденції розвитку та використання інформаційних 

технологій та інформаційних систем в управлінні економікою 

України 

ЗР57 
визначати характерні риси ери інформаційно-комунікаційних 

технологій 

ЗР58 

аналізувати взаємозв'язки в рамках підсистем (модулів) АІС та 

характеризувати потоки зовнішньої, маркетингової, нормативної, 

директивної, планово-оперативної, облікової, фінансової, 

аналітичної інформації  

ЗР59 
аналізувати переваги та недоліки процесно-орієнтованого та 

функціонально-орієнтованого підходів до управління  

ЗР60 аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення  
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ЗР61 

знати загальні та спеціальні завдання фізичного виховання, 

особливості організації, планування і проведення фізичного 

виховання в вищих навчальних закладах України 

Фізичне 

виховання 

ЗР62 
знати заходи регулювання фізичного навантаження на організм 

людини при виконанні фізичних вправ 

II. Нормативний цикл професійної підготовки 

ПР1 
знати найважливіші категорії і поняття міжнародних відносин, 

суспільних комунікацій та регіональних студій  

Вступ до 

спеціальності 

ПР2 

знати концептуальні основи взаємозв’язків системи міжнародних 

(міждержавних) відносин та функціонування підсистеми 

міжнародного права в умовах глобалізаційних процесів 

ПР3 
вміти аналізувати інформацію щодо подій у сфері міжнародних 

відносин 

ПР4 

вміти застосовувати у практичній діяльності основні поняття і 

категорії міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій  

ПР5 
вміти аналізувати специфіку становлення сучасної системи 

міжнародних відносин та визначати місце в ній України 

ПР6 
вміти, вільно оперуючи набутими фактами та поняттями, 

виокремлювати та аналізувати проблеми міжнародних відносин  

ПР7 вміти визначати фактори впливу учасників міжнародного життя 

ПР8 
вміти визначати вплив держави на розвиток міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

ПР9 

знати поняття й особливості теорії держави та права; функції 

юридичної науки, її завдання на сучасному етапі; місце теорії 

держави і права в системі суспільних та юридичних наук 

Теорія 

держави і 

права 

ПР10 

знати поняття та ознаки держави; наукові погляди щодо сутності 

держави; особливості становлення державно-правової організації 

в Україні; поняття типу держави, фактори, які його визначають; 

поняття та структуру форми держави тощо 

ПР11 

знати поняття та сутність права; функції та принципи права; 

поняття та види джерел (форм) права; поняття, ознаки та 

структурні елементи системи права; функції та принципи 

правотворчості; поняття, сутність та призначення систематизації 

нормативно-правових актів; значення тлумачення в правотворчій 

та правозастосовчій діяльності; поняття, ознаки та види правової 

поведінки; особливості та предмет регулювання суспільних 

відносин; принципи та гарантії законності; типи (сім’ї) правових 

систем світу тощо. 

ПР12 

здатність працювати як з нормативними актами внутрішнього 

законодавства, так і з міжнародними актами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими 

міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до 

конкретних обставин 

ПР13 

здатність формувати власну точку зору щодо успішного 

впровадження таких цінностей, як повага до прав людини та 

громадянина, демократична, соціальна, правова держава тощо 

ПР14 

здатність правильно оцінювати сутність та зміст конкретних 

державно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному 

законодавстві, в тому числі на рівні актів Конституційного Суду 
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України та відповідних підзаконних нормативно-правових 

документів, вивчати необхідні нормативно-правові акти 

ПР15 

здатність використовувати свої внутрішні якості у підвищенні 

ефективності професійної діяльності, досліджувати державно-

правові явища, формувати наукові пошуки тощо 

ПР16 
знати основні положення, сутність і зміст основних понять і 
категорій теорії міжнародних відносин 

Теорія 
міжнародних 

відносин 

ПР17 

здатність визначати характер та особливості сучасних 
міжнародних відносин, особливості правового регулювання 
міжнародних відносин, тенденції їх розвитку, основні 
закономірності міжнародних відносин 

ПР18 
знати основні теорії міжнародних відносин, національні і 
зарубіжні школи теорії міжнародних відносин 

ПР19 
знати закони функціонування і трансформації міжнародних 
систем, структуру сучасної системи міжнародних відносин 

ПР20 
вміти аналізувати і орієнтуватися в міжнародно-політичній 
ситуації, прогнозувати її розвиток 

ПР21 

володіти навичками збору, обробки та оцінки міжнародної 
політичної інформації, що має значення для прийняття 
зовнішньополітичних рішень 

ПР22 

вміти знаходити практичне застосування своїм науково-
обґрунтованим висновкам, спостереженням і досвіду, отриманим 
у результаті професійної діяльності у сфері світової політики і 
міжнародних відносин 

ПР23 
знати поняття, предмет та завдання дисципліни; періодизацію 
історичного розвитку політико-правових ідей 

Історія 
політичних і 

правових 
учень ПР24 

знати історичні особливості та умови виникнення, формування та 
розвитку політико правових ідей, концепцій та напрямків у 
певний період історичного розвитку людства 

ПР25 
знати термінологію та основні поняття курсу; знати зміст 
найвідоміших політико-правових концепцій та їх авторів 

ПР26 

вміти розкривати об’єктивний зміст політичних ідей і теорій; 
надавати правильну історичну оцінку ідей і теорій, виходячи з 
умов, у яких вони виникли 

ПР27 

вміти враховувати зворотну дію політичних і правових учень на 
всі сторони суспільного життя; використовувати набуті 
теоретичні знання при вивченні галузей права України та 
міжнародного права 

ПР28 

вміти орієнтуватися в суспільно-політичних проблемах 
сьогодення; робити повідомлення на наукових студентських 
конференціях 

ПР29 

вміти аналізувати зміни в законодавстві з точки зору історичного 
досвіду, отриманого в процесі еволюції поглядів на державу і 
право; самостійно виявляти як позитивні моменти, так і слабкі 
сторони в новозапропонованих концепціях; творчо застосовувати 
набуті знання в процесі правотворчої діяльності 

ПР30 
знати основні закони риторики; лінгвістичні та паралінгвістичні 

засоби впливу на аудиторію 

Ораторська 

майстерність 

ПР31 знати правила підготовки промови 

ПР32 вміти скласти і проголосити промову на вільну тему 

ПР33 вміти самостійно написати промову 
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ПР34 
знати зміст і основні етапи розвитку міжнародних відносин в 

історії людської цивілізації   

Історія 

міжнародних 

відносин 
ПР35 

здатність виявляти головні історичні події міжнародного життя та 

оцінювати вплив історичних подій на міжнародні відносини 

ПР36 

знати особливості стосунків між акторами на головних, локальних 

і геополітичних аренах світу від найдавніших цивілізацій до 

сьогодні 

ПР37 
вміти аналізувати відносини між основними державами 

європейського континенту і світу взагалі 

ПР38 

знати загальні риси та характеристику різних міжнародних систем 

– Версальсько-Вашингтонської, Вестфальської, Віденської, 

Ялтинсько-Потсдамської 

ПР39 
орієнтуватися у зовнішній політиці провідних держав сучасного 

світу та знати їх вплив на систему міжнародних відносин 

ПР40 
здатність визначати роль України в розвитку міжнародних 

відносин 

ПР41 
знати поняття, види комунікації та механізми комунікаційного 

процесу  

Теорія та 

практика 

комунікацій ПР42 знати основи міжкультурної комунікації 

ПР43 

знати принципи і закономірності проведення ділових переговорів, 

зустрічей, нарад, публічних виступів, телефонного ділового 

спілкування 

ПР44 
володіти основними принципами і правилами риторики та теорії 

аргументації 

ПР45 
вміти проводити ділові наради, виступати перед аудиторією з 

використанням презентацій 

ПР46 
здатність розробляти та реалізовувати стратегію, тактику і техніку 

ділового спілкування 

ПР47 
володіти культурою ділового спілкування в процесі міжнародних 

переговорів 

ПР48 

знати предмет, об’єкт, структуру, основні та допоміжні методи 

дослідження міжнародного права; місце та роль міжнародного 

права в системі права 

Міжнародне 

публічне 

право 

ПР49 

знати роль міжнародного права в регулюванні міжнародних 

відносин, у зміцненні міжнародного світу і безпеки, у взаємозв'язку 

міжнародного права з зовнішньою політикою і дипломатією 

ПР50 

здатність визначати взаємодію міжнародного права з 

внутрішньодержавним правом; зміст найбільш важливих і 

розповсюджених міжнародно-правових доктрин минулого і 

сучасності 

ПР51 

знати види суб'єктів міжнародного права, види міжнародно-

правової відповідальності, мирні засоби вирішення міжнародних 

спорів, територіальні проблеми в міжнародному праві 

ПР52 

знати право міжнародних договорів, право міжнародних 

організацій, дипломатичне і консульське право, права людини і 

міжнародне право, міжнародне морське право, міжнародне 

повітряне право, міжнародне космічне право, міжнародне 

гуманітарне право 

ПР53 

здатність володіти міжнародно-правовими поняттями і 

категоріями; використовувати знання з міжнародного права в 

юридичній практиці 
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ПР54 

здатність використовувати міжнародно-правові процедури 

захисту прав і свобод людини; давати моральну-правову оцінку 

діяльності правоохоронних органів України згідно з Загальною 

декларацією прав людини та іншими актами ООН 

ПР55 
вміти логічно мислити, аналізувати, порівнювати, узагальнювати 

отримані знання 

ПР56 
здатність розуміти важливість впливу міжнародного права на 

формування світогляду особи 

ПР57 
здатність вишукувати найбільш оптимальні шляхи вирішення 

практичних завдань та задач з міжнародного публічного права 

ПР58 
знати засади країнознавства, специфіку, особливості та технології 

проведення країнознавчого дослідження 

Країно-

знавство 

ПР59 
знати районування світу та застосування регіонального підходу до 

оцінки країн і регіонів 

ПР60 

знати структуру та методику проведення комплексної 

характеристики країни, що виступає в ролі об'єкта, комплексної 

оцінки потенціалу регіонів світу, провідних країн 

ПР61 
вміти використовувати в роботі комплексну характеристику 

країни чи регіону на основі дослідження 

ПР62 
вміти описувати особливості географічного, природного, політичного, 

економічного, соціального, культурного середовища та ін. 

ПР63 
знати глобальні та регіональні особливості міжнародних відносин 

та світової політики 

Міжнародні 

відносини та 

світова 

політика 
ПР64 

знати зміст найважливіших категорій і понять міжнародних 

відносин; етапи розвитку міжнародних відносин 

ПР65 
знати характер та особливості сучасної світової політики; 

особливості предмету та методів політології міжнародних відносин 

ПР66 
вміти характеризувати сутність та специфіку принципів сучасного 

міжнародного порядку 

ПР67 
вміти застосовувати у практичній діяльності основні поняття і 

категорії теорії міжнародних відносин 

ПР68 
вміти аналізувати процеси та явища сучасного світу; аналізувати 

інформацію щодо подій у сфері міжнародних відносин 

ПР69 
знати історичні передумови виникнення, розвитку та визнання 

міжнародних механізмів захисту прав людини 

Міжнародні 

механізми 

захисту прав 

людини 
ПР70 

знати основні положення міжнародно-правових актів у галузі 

захисту прав людини 

ПР71 

вміти працювати з текстами міжнародних конвенцій, договорів, 

угод та актів міжнародних організацій у галузі захисту прав 

людини 

ПР72 

здатність визначати роль міжнародних інституцій у галузі захисту 

прав людини та складати аналітичні звіти результатів їх 

діяльності 

ПР73 
знати особливості універсальних та регіональних міжнародних 

механізмів захисту прав людини 

ПР74 
знати механізми Європейської системи захисту прав людини 

 

ПР75 

здатність визначати ступінь імплементації міжнародно-правових 

стандартів у галузі захисту прав людини в національне 

законодавство України 



32 

1 2 3 

ПР76 
знати характеристики трансформацій глобальних комунікаційних 

процесів; критерії аналізу міжнародних інформаційних відносин 

Міжнародна 

інформація та 

комунікація 

ПР77 

знати структуру міжнародної та національної інформаційної 

політики, методи та методологію програмної діяльності 

міжнародних організацій у галузі інформації та комунікації 

ПР78 
знати фактори впливу глобальної комунікації на систему 

міжнародних відносин 

ПР79 
вміти визначати чинники взаємовпливу у міжнародних 

інформаційних відносинах 

ПР80 
вміти проводити аналіз концепцій міжнародної інформаційної 

політики 

ПР81 
вміти формувати аналітичні висновки для прийняття рішень на 

основі прикладних інформаційних досліджень 

ПР82 

Знати місце і роль конфліктології у системі соціальних наук (у тому 

числі юридичних), основні категорії конфліктології, природні й 

соціальні витоки конфлікту, найважливіші проблеми сучасної 

конфліктології, що пов’язані із соціальними конфліктами в Україні 

Конфлікто-

логія і теорія 

ведення 

переговорів 

ПР83 

знати онтологічні, антропологічні, аксіологічні та 

інституціональні проблеми конфліктології як науки; форми і види 

конфліктів; сутність, походження та практичну спрямованість 

теорій розгортання конфлікту 

ПР84 

знати методологію пізнання конфлікту; зв’язок конфліктології з 

гуманітарними, соціально-економічними та загальноюридичними 

дисциплінами 

ПР85 

вміти грамотно виражати і аргументовано обґрунтовувати свою 

точку зору щодо проблем конфліктології; вільно оперувати 

поняттями і категоріями конфліктології 

ПР86 
знати та вміти визначити основні види конфліктів та методи їх 

вирішення  

ПР87 

вміти виявляти у законодавчій базі ідеї, принципи, світоглядні 

позиції, які дозволяють регулювати конфліктом, долати його на 

різних рівнях професійної взаємодії 

ПР88 
знати передумови формування етнонаціональних конфліктів, 

форми прояву та основні методи їх вирішення 

ПР89 
знати загальну характеристику переговорів, їх основні стадії, 

етапи та способи подання власної позиції 

ПР90 
знати підходи та типи поведінки під час переговорів, принципи 

взаємодії з партнером 

ПР91 вміти визначати стратегію взаємодії з партнерами по переговорах 

ПР92 
знати концептуальні засади та національні особливості ведення 

ділових переговорів із зарубіжними партнерами 

ПР93 

знати поняття міжнародного приватного права, його предмет, 

метод, функції, принципи; іноземного елементу; джерела 

міжнародного приватного права; колізійний, матеріально-

правовий та порівняльний метод регулювання відносин з 

іноземним елементом; колізійної норми; тлумачення та 

кваліфікація норм міжнародного приватного права 

Міжнародне 

приватне 

право 

ПР94 

знати застереження про публічний порядок; зворотне відсилання 

та відсилання до закону третьої держави; обхід закону в 

міжнародному приватному праві; право- та дієздатність фізичних, 

юридичних осіб та держави в міжнародному праві; імунітет 
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держави, право власності та інших речових прав у міжнародному 

регулюванні; особливості зовнішньоекономічної діяльності, 

зовнішньоекономічний договір (контракт); сімейні, спадкові 

трудові, позадоговірні відносини та їх регулювання в 

міжнародному приватному праві; міжнародний цивільний процес 

ПР95 

знати історію розвитку міжнародного приватного права; 
парадигму та методологію пізнання міжнародного приватного 
права; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення науки 
спадкового права; основні, наріжні загальноприйняті у науці 
спадкового права наукові ідеї як найвищі форми розвитку 
наукового вчення про спадкове право 

ПР96 

знати способи та методи орієнтування та пошуку норм 
міжнародного приватного права у системі законодавства України; 
методику вирішення практичних завдань з міжнародного 
приватного права; методику тлумачення і застосування його норм, 
в тому числі системно з нормами суміжних галузей права; 
вміти відтворювати основні поняття та конструкції міжнародного 
приватного права; вирішувати тести та виконувати індивідуальні 
завдання; складати процесуальні документи 

ПР97 

вміти застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу 
інститутів міжнародного приватного права, самостійно працювати 
з нормативно-правовими актами 

ПР98 

вміти аналізувати положення та інститути міжнародного 
приватного права; визначати зміст певних фактичних відносин у 
сфері міжнародного приватного права; давати правильну 
юридичну кваліфікацію означеним фактичним відносинам 

ПР99 

здатність тлумачити чинне законодавство; застосовувати чинне 
законодавство; виступати експертом та консультантом у навчанні 
інших; у вирішенні практичних завдань; розробляти проекти 
процедурних, процесуальних документів та інших юридичних 
документів 

ПР100 

здатність вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в 
усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 
пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з нормами 
міжнародного приватного права 

ПР101 

знати понятійно-категоріальний апарат проблематики 
дослідження участі Європейського Союзу у міжнародних 
відносинах 

Європейський 
Союз у 

міжнародних 
відносинах 

ПР102 
знати концептуальні засади міжнародної діяльності 
Європейського Союзу 

ПР103 
знати регіональні і глобальні пріоритети країн Європейського 
Союзу на міжнародній арені 

ПР104 

знати основні форми багатостороннього співробітництва 
Європейського Союзу; ключові напрями співпраці Європейського 
Союзу з іншими регіонами світу 

ПР105 
вміти розуміти роль внутрішніх і зовнішніх чинників у 
формуванні позиції Європейського Союзу на міжнародній арені 

ПР106 
вміти прогнозувати можливі шляхи і способи здійснення 

міжнародної діяльності Європейським Союзом 

ПР107 

вміти аналізувати політику Європейського Союзу до окремої 

країни; досліджувати особливості розвитку відносин 

Європейського Союзу з Україною 
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ПР108 

знати предмет, об’єкт, структуру, основні та допоміжні методи 

дослідження права Європейського Союзу; місце та роль права 

Європейського Союзу в системі національного права; роль права 

Європейського Союзу в регулюванні міжнародних відносин, у 

зміцненні міжнародного світу і безпеки, у взаємозв'язку права 

Європейського Союзу з зовнішньою політикою і дипломатією  

Основи права 

Європей-

ського Союзу 

ПР109 

знати взаємодію права Європейського Союзу з 

внутрішньодержавним правом; зміст найбільш важливих і 

розповсюджених міжнародно-правових доктрин минулого і 

сучасності Європейського Союзу 

ПР110 

знати історичні передумови та основні етапи становлення 

Європейського Союзу; поняття, особливості та структуру права 

Європейського Союзу; джерела права Європейського Союзу; 

інститути та органи Європейського Союзу; особливості правового 

статусу людини та громадянина в Європейському Союзі 

ПР111 

знати передумови, історію та результати інтеграції України до 

Європейського Союзу; механізм взаємодії України з 

Європейським Союзом 

ПР112 

вміти володіти правовими поняттями і категоріями; 

використовувати знання з права Європейського Союзу в 

юридичній практиці 

ПР113 

здатність використовувати європейські стандарти захисту прав і 

свобод людини; давати моральну-правову оцінку діяльності 

правоохоронних органів України згідно з Європейською 

конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; 

розуміти важливість впливу права Європейського Союзу на 

формування світогляду особи 

ПР114 

вміти вишукувати найбільш оптимальні шляхи вирішення 

практичних ситуацій, пов’язаних із застосуванням норм права 

Європейського Союзу 

ПР115 
знати теоретико-методологічні засади формування 

загальнодержавної та регіональної політики  

Державне та 

регіональне 

управління 
ПР116 

знати закономірності управління на державному та регіональному 

рівнях 

ПР117 
знати особливості державного управління в різних сферах 

суспільного розвитку та на різних рівнях 

ПР118 
знати методичні та організаційні основи управління розвитком 

країни 

ПР119 знати існуючі моделі державного управління, вітчизняну систему 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 

компетенції 

ПР120 

знати внутрішню організацію, функції та повноваження органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

законодавчі та нормативно-правові засади діяльності центральних 

та регіональних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування 

ПР121 

вміти застосовувати сформоване мислення та світоглядність у 

аналізі функціонування та розвитку соціальних процесів на рівні 

держави та її регіонів 

ПР122 
здатність визначати цілі та пріоритетні напрямки діяльності 

стосовно державного та регіонального управління 
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ПР123 
здатність розробляти концептуальні засади реформування системи 

державного управління 

ПР124 
здатність формувати напрями вдосконалення управління 

національним та регіональним розвитком 

ПР125 знати основні нормативно-правові акти, що визначають основи 

зовнішньої політики України  

Зовнішня 

політика 

України ПР126 знати основні історичні етапи розвитку зовнішньополітичної 

діяльності України, становлення дипломатичних відносин з 

країнами світу; методи пізнання і виявлення причинно-

наслідкових зв’язків зовнішньополітичних подій за участі України 

ПР127 знати значення засвоєння логічних операцій та прийомів для 

професійної діяльності у зовнішньополітичній сфері, основні 

методи та прийоми опрацювання інформації 

зовнішньодипломатичного характеру 

ПР128 формулювати правильні судження стосовно зовнішньополітичних 

рішень; оцінювати й аналізувати заяви та дії суб’єктів 

зовнішньополітичної діяльності України 

ПР129 знати правовий статус, повноваження, структуру органів 

зовнішньополітичної діяльності України; орієнтуватися у 

кадрових питаннях зовнішньополітичної діяльності 

ПР130 знати міжнародні терміни відповідного профілю і засоби їх 

перекладу; структурно-семантичні особливості англійської 

термінології відповідного профілю; стратегії вирішення 

комунікативних завдань; етикет ведення переговорів; загальні 

правила оформлення англомовної документації   

Практикум з 

іноземної 

мови 

ПР131 вміти читати та перекладати з частковим використанням словника 

оригінальні загальнонаукові міжнародні тексти за фахом, 

використовувати граматичні та лексичні навички мовлення у 

межах сфер і ситуацій, типових для їх майбутньої спеціальності; 

розширювати свій словниковий запас за рахунок 

загальнопрофесійної та спеціальної лексики; здійснювати 

проектну діяльність; самостійно працювати над підвищенням 

рівня мовленнєвих компетенцій 

ПР132 здатність до закріплення, розширення та поглиблення 

теоретичних знань, практичних вмінь та навичок отриманих під 

час навчання, формування зацікавленості до майбутньої 

професіональної діяльності 

Навчальна та 

виробнича 

практика  

ПР133 вміти творчо застосовувати первинні навички професійної 

діяльності 

ПР134 знати правові засади діяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів зовнішніх зносин зарубіжних 

держав, міжнародних міжурядових та міжнародних неурядових 

організацій, суб’єктів господарювання 

ПР135 знати особливості організації та діяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, органів зовнішніх 

зносин зарубіжних держав, міжнародних міжурядових та 

міжнародних неурядових організацій, суб’єктів господарювання 

ПР136 вміти аналізувати стан і виявляти проблеми у сфері міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій 

ПР137 здатність опрацьовувати та заповнювати первинну документацію 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 



36 

1 2 3 

органів зовнішніх зносин зарубіжних держав, міжнародних 

міжурядових та міжнародних неурядових організацій, суб’єктів 

господарювання 

ПР138 вміти організовувати роботу та ефективну взаємодію структурних 

підрозділів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, органів зовнішніх зносин зарубіжних держав, 

міжнародних міжурядових та міжнародних неурядових 

організацій, суб’єктів господарювання 

ПР139 здатність надавати послуги професійного перекладу, в тому числі 

і синхронного 

ПР140 здатність до розширення, систематизації та закріплення 

теоретичних знань по вивчених навчальних дисциплінах 

Стажування  

ПР141 освоєння аналітичних методів роботи на конкретному місці 

стажування та підвищення показників його роботи і рівня безпеки 

ПР142 здатність застосовувати національне законодавство, 

законодавство зарубіжних держав та міжнародно-правові акти під 

час практичної діяльності  

ПР143 здатність надавати послуги професійного перекладу, в тому числі 

і синхронного 

ПР144 здатність самостійно забезпечувати представництво інтересів 

клієнта та організовувати надання послуг 

ПР145 здатність виявляти проблеми міжнародних відносин, суспільних 

комунікацій та регіональних студій та розробляти різноманітні 

шляхи їх вирішення  

ПР146 вміти вести дискусію та дебати з міжнародно-правових і загальних 

питань, наводити контраргументи проти позицій опонентів 

ПР147 проводити спеціальні дослідження з метою визначення 

потенційних і реальних загроз у сферах: забезпечення прав 

людини; зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних 

відносин; міжнародної безпеки та міжнародної поліцеїстики 

ПР148 оволодіння практичним досвідом роботи в органах Міністерства 

закордонних справ України 

ПР149 оволодіння практичним досвідом роботи в органах місцевого 

самоврядування України 

ПР150 оволодіння практичними навиками забезпечення комунікаційних 

зв’язків між різними учасниками спілкування (як 

внутрішньодержавного, транскордонного, так і міжнародного)  

ІII. Вибірковий цикл професійної підготовки 

Цикл дисциплін загального вибору 

ВЗР1 знати теоретичні основи функціонування та розвитку держави, 

права, влади загалом і державної зокрема 

Теорія влади 

ВЗР2 знати питання дії, організації й оптимізації державної влади; 

особливості пострадянського розвитку суспільства, держави та 

права в Україні; напрями модернізації політичної системи 

суспільства в епоху глобалізації; фундаментальні правові цінності 

сучасного українського суспільства 

ВЗР3 знати методику вирішення практичних завдань з питань 

функціонування та повноважень влади 

ВЗР4 вміти відтворювати основні поняття та конструкції держави, 

права, влади загалом і державної зокрема 
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ВЗР5 вміти застосовувати загальні та спеціальні алгоритми аналізу 

державно-владних інститутів, самостійно працювати з 

нормативно-правовими актами 

ВЗР6 здатність вільно орієнтуватися в основних поняттях науки про 

державу, право, владу (кратології) 

ВЗР7 здатність творчо застосовувати чинне законодавство про 

функціонування і повноваження, визначати шляхи його 

вдосконалення, вести науковий пошук нових форм і методів 

організації державно-владних інституцій 

ВЗР8 вміти вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і 

письмовій формі; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, 

використовуючи при цьому теоретичний матеріал теорії влади 

ВЗР9 знати базові поняття теорії перекладу; основні граматичні та 
лексичні трансформації; основні види і форми перекладу з 
англійської мови на українську 

Теорія і 
практика 
перекладу 

ВЗР10 вміти застосовувати техніку роботи із словниками та 
довідниками; користуватися базовими лінгвістичними термінами 
за тематикою семестру; знаходити адекватні засоби перекладу з 
англійської мови на рідну артиклів, пасивних конструкцій, 
атрибутивних словосполучень, конструкцій з інфінітивом, 
дієприкметником тощо; володіти знаннями щодо особливостей 
перекладу різних категорій власних імен, назв організацій, органів 
та структур у сфері соціально-економічних відносин; перекладати 
одиниці, відомі в практиці перекладу як «хибні друзі» 
перекладача; перекладати терміни, пов’язані з економікою; 
знаходити й аналізувати граматичні та лексичні явища в 
англійському тексті з перекладацької точки зору; застосовувати 
навички адекватного письмового перекладу з використанням 
граматичних та лексичних трансформацій; виконувати лексико-
семантичний аналіз іноземного тексту з обґрунтуванням вибраних 
прийомів перекладу 

ВЗР11 знати поняття та сутність інформації, інформаційної та 
аналітичної діяльності в міжнародних відносинах 

Інформаційно
-аналітична 
діяльність у 

міжнародних 
відносинах 

ВЗР12 знати методи складання інформаційно-аналітичних документів 

ВЗР13 знати концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності, 
особливості аналізу міжнародної політики, основи методології, 
методи та конкретні методики роботи з інформацією в 
міжнародних відносинах 

ВЗР14 знати етапи інформаційно-аналітичної роботи, організацію 
діяльності аналітичних структур 

ВЗР15 знати особливості аналітичної роботи з перетворення інформації, 
з продукування нового знання, необхідного для підготовки та 
прийняття рішень суб’єктами міжнародних відносин 

ВЗР16 вміти орієнтуватись у питаннях оцінки повноти, надійності, 
достовірності, правдивості інформації, методиках виявлення і 
боротьби з дезінформацією в міжнародних відносинах на підставі 
знайомства з сучасною характеристикою взаємин держав та 
міждержавних відносин 

ВЗР17 володіти основами методики підготовки різних видів аналітичних 
документів, рекомендацій та пропозицій для прийняття рішень 

ВЗР18 вміти аналізувати досліджувану міжнародну інформацію, 

використовуючи свої знання про її типи й особливості 
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ВЗР19 вміти здійснювати організацію інформаційно-аналітичної роботи 

в галузі міжнародних відносин 

ВЗР20 вміти будувати прогнозні сценарії розвитку міжнародних 

відносин для використання останніх в справах управління 

міжнародними процесами 

ВЗР21 знати загальні принципи економіко-математичних досліджень Міжнародна 

інтеграція та 

глобалізація у 

світовій 

політиці 

ВЗР22 знати сутність та природу інтеграції в контексті глобалізаційних 

процесів, передумови, чинники та види інтеграційних процесів 

ВЗР23 знати природу та особливості сучасних міжнародних 

інтеграційних процесів 

ВЗР24 знати форми, стадії, механізми та наслідки міжнародної 

економічної інтеграції 

ВЗР25 знати організаційні засади та напрямки діяльності основних 

світових та регіональних інтеграційних утворень 

ВЗР26 знати сутність поняття «глобалізація» 

ВЗР27 вміти аналізувати процеси, перспективи та наслідки сучасних 

інтеграційних процесів і місця в них України 

ВЗР28 вміти орієнтуватися в питаннях європейського напряму інтеграції 

України як пріоритетного напряму зовнішньої політики держави, 

а також в інших регіональних напрямках і особливостях 

інтеграційної стратегії України 

ВЗР29 вміти визначати та аналізувати можливі шляхи та проблемні 

питання співробітництва та інтеграції України у європейське 

співтовариство 

ВЗР30 вміти коректно дискутувати і організовувати дискусії з питань 

міжнародної інтеграції та глобалізації, приймати правильні, 

обґрунтовані рішення щодо сучасних геополітичних проблем 

ВЗР31 знати основні положення сутність і зміст основних понять та 

категорій дипломатичної і консульської служби  

Основи 

дипломатич-

ної та 

консульської 

служби 

ВЗР32 знати основні міжнародно-правові та внутрішньодержавні 

нормативно правові акти в сфері професійної діяльності 

ВЗР33 знати основи професійної діяльності дипломата та його роль у 

реалізації зовнішньої політики держави  

ВЗР34 здатність використовувати механізми багатосторонньої та 

двосторонньої дипломатії  

ВЗР35 знати основні функції та завдання дипломатичної і консульської 

служби 

ВЗР36 знати основні види дипломатичних документів і процедур 

ВЗР37 здатність складати проекти дипломатичних документів, угод, 

програм заходів тощо 

ВЗР38 володіти практичними навичками дипломатичного листування, 

проведення бесід, організації прийомів, зустрічей 

ВЗР39 знати основи дипломатичного і ділового етикету Дипломатич-

ний протокол 

та етикет 
ВЗР40 знати правилами міжнародної ввічливості та державну символіку 

ВЗР41 знати правила гостинності та протокольної практики прийому 

високих зарубіжних гостей 

ВЗР42 знати національні особливості протокольної практики і ділового 

спілкування, церковний (релігійний) протокол і його специфіку 

ВЗР43 орієнтуватися в протокольних заходах, офіційних і неофіційних 

дипломатичних прийомах 
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ВЗР44 вміти влаштовувати прийоми глав держав, глав урядів, міністрів 

закордонних справ та інших офіційних представників зарубіжних 

держав 

ВЗР45 вміти реагувати на будь-які події в житті країни (підготовка 

привітання, вираження співчуття з використанням відповідних 

форм ввічливості та інше) 

ВЗР46 знати специфіку механізму функціонування зовнішньо-

економічної діяльності в Україні на сучасному етапі 

Зовнішньо-

економічна 

діяльність та 

міжнародні 

економічні 

відносини 

ВЗР47 знати нормативну базу щодо регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств 

ВЗР48 знати особливості та тенденції сучасного етапу розвитку світового 

ринку 

ВЗР49 знати критерії відбору міжнародних ринків; принципи вибору 

способу виходу на зовнішні ринки 

ВЗР50 знати особливості товарної та цінової політики на світових ринках 

ВЗР51 вміти застосовувати методи оцінки тенденцій, суперечностей та 

доцільності діяльності у визначенні головних напрямків 

зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм 

власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

ВЗР52 вміти враховувати специфіку запровадження різних форм виходу 

на зовнішні ринки 

ВЗР53 знати особливості товарної та цінової політики на світових ринках 

ВЗР54 вміти аргументувати рішення про вихід на зовнішні ринки; 

оцінювати кон’юнктуру зарубіжного ринку; планувати стратегію 

виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір 

ВЗР55 вміти розраховувати експортні ціни; здійснювати пошук та оцінку 

закордонних партнерів 

ВЗР56 вміти вести підготовку і укладання міжнародних контрактів, 

розрахунки за ними 

ВЗР57 вміти визначати ефективність укладених угод та 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому 

ВЗР58 вміти володіти методами та способами визначення ефективності 

укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

в цілому 

ВЗР59 вміти за результатами аналізу законодавчих та нормативних актів 

України, за допомогою зіставлення та порівняння приймати 

професійні рішення, адекватні державній економічній політиці 

ВЗР60 вміти розраховувати показники ефективності зовнішньої торгівлі 

та інвестування 

ВЗР61 знати особливості сучасної системи міжнародних відносин і 

сучасного світового порядку 

Регіональні 

проблеми в 

сучасних 

міжнародних 

відносинах 

ВЗР62 знати основні тенденції розвитку міжнародних регіональних 

відносин 

ВЗР63 знати специфіку міжнародних відносин у регіонах 

ВЗР64 знати особливості зовнішньої політики держав світу на сучасному 

етапі 

ВЗР65 вміти орієнтуватися в поточних міжнародних подіях та 

використовувати набуті знання при їх аналізі 

ВЗР66 вміти висловлювати власні судження стосовно тих чи інших 

тенденцій і процесів у сфері міжнародних відносин 
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ВЗР67 знати методологічні основи загальної теорії національної та 

міжнародної безпеки 

Національна 

та 

міжнародна 

безпека 
ВЗР68 знати об’єкти, суб’єктів і принципи забезпечення національної та 

міжнародної безпеки 

ВЗР69 знати особливості внутрішньої і зовнішньої безпеки держави 

ВЗР70 знати види національної та міжнародної безпеки, їх 

характеристику 

ВЗР71 знати сучасні концепції національної та міжнародної безпеки, 

динаміку їх змін 

ВЗР72 знати та аналізувати баланс життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства і держави як необхідну умову стійкого 

розвитку і безпеки держави 

ВЗР73 знати методологію аналізу проблем національної та міжнародної 

безпеки 

ВЗР74 знати силові та несилові методи забезпечення національної та 

міжнародної безпеки 

Цикл дисциплін вільного вибору ЗВО 

ВВР1 знати понятійно-категоріальний апарат психології Психологія 

ВВР2 знати предмет психології; методи психології; галузі психології; 

функції психіки; основні напрями розвитку психологічної науки; 

сутність психічних процесів 

ВВР3 знати психологічні особливості особистості; психічні властивості 

особистості; психічні стани особистості 

ВВР4 знати структуру, функції, засоби спілкування; психологічні  

основи навчально-пізнавальної діяльності; психологію виховання; 

завдання та основні напрями виховання; сутність, функції, етапи, 

принципи перевиховання; основні  психологічні  засоби 

запобігання девіантної поведінки 

ВВР5 знати психологічні передумови особистісного зростання і 

професійного самовизначення; емоційно-вольову регуляцію та 

саморегуляцію особистості; психологічні особливості 

спілкування; психологічні механізми засвоєння знань; шляхи 

запобігання та вирішення конфліктів 

ВВР6 вміти аналізувати особисту професійну діяльність з точки зору 

психологічної науки; використовувати психологічні знання про 

особистість у професійній діяльності; організовувати на науковій 

психологічній основі спілкування в колективі, відносини з 

підлеглими, керівниками, громадянами; організовувати на 

наукових засадах процес виховання співробітників та підлеглих, а 

також самовиховання і самоосвіти 

ВВР7 вміти застосовувати методи отримання психологічних знань; 

враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 

професійної діяльності 

ВВР8 вміти аналізувати психологічні ситуації; здійснювати пошукову, 

евристичну діяльність 

ВВР9 вміти застосовувати психологічні знання в процесі вирішення 

професійних завдань; надавати психологічну оцінку мотивам, 

діям, засобам та наслідкам дій людини 

ВВР10 знати понятійно-категоріальний апарат соціології, її предмет, 

структуру, закони та функції 

Соціологія 
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ВВР11 знати історичний шлях розвитку світової та вітчизняної 

соціологічної думки; загальний зміст соціологічних теорій 

ВВР12 знати питання методології, методики та технології конкретно-

соціологічних досліджень, шляхи реалізації результатів 

соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній 

діяльності 

ВВР13 вміти використовувати соціальні технології у профорієнтаційній 

та профадаптаційній роботі з кадрами, при укріпленні трудової 

дисципліни, поліпшенні соціально-психологічного клімату в 

колективі, розв’язанні міжособистісних і групових конфліктів, 

використанні соціальних резервів виробництва 

ВВР14 вміти аналізувати специфіку соціальних та соціально-

психологічних явищ і процесів у суспільстві, трудовому 

колективі, сім’ї 

ВВР15 вміти використовувати на практиці результати емпіричних 

соціологічних досліджень 

ВВР16 вміти здійснювати соціальне управління і, зокрема, 

соціоінженерну діяльність: діагностувати стан соціально-

психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, 

міру використання соціальних резервів виробництва 

ВВР17 знати основний концептуальний апарат теорії ґендеру, ґендерного 

виміру соціальної структури суспільства 

Основи теорії 

гендеру 

ВВР18 знати стан ґендерних відносин загалом у західних суспільствах і в 

Україні зокрема 

ВВР19 знати міжнародний досвід запровадження гендерної рівності 

ВВР20 вміти пояснювати основні поняття курсу 

ВВР21 вміти ідентифікувати особливості стану ґендерних відносин в 

основних сферах суспільного життя та визначати можливі шляхи 

його покращення 

ВВР22 вміти формулювати причини та наслідки ґендерної стратифікації 

та нерівності в сучасних суспільствах 

ВВР23 вміти висловлювати та аргументувати власну позицію стосовно 

проявів ґендерної (не)рівності в українському суспільстві 

ВВР28 знати понятійно-категоріальний апарат народної психології  Народна 

психологія ВВР29 знати завдання та історію виникнення етнопсихології як напрямку 

наукового знання, методи етнопсихологічних досліджень 

ВВР30 знати теоретичні та практичні аспекти етнопсихології особистості; 

статичні та динамічні характеристики етносу 

ВВР31 знати етнопсихологічні проблеми спілкування; психологічні 

аспекти міжетнічних відносин; психологічні аспекти етнічної 

культури як регулятора соціальної поведінки 

ВВР32 вміти формулювати проблему, яка розглядається; визначати 

проблему, що стосується предмета вивчення; аналізувати 

проблему; інтерпретувати отримані результати, робити висновки 

та давати рекомендації. 

ВВР33 вміти застосовувати методи отримання етнопсихологічних знань; 

враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 

професійної діяльності 
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ВВР34 вміти застосовувати різні методи дослідження в етнопсихології;  

використовувати різноманітні методики для дослідження 

психологічних особливостей етносу 

ВВР35 вміти надавати консультації щодо застосовування певних 

стратегій поведінки для подолання етнічного конфлікту 

ВВР36 вміти консультувати щодо особливостей спілкування з 

представниками різних етнічних спільностей 

ВВР37 знати сутність основ філософії моралі та мистецтва, основних 
напрямів розвитку світової етичної та естетичної думки, 
специфіки моральної та естетичної культури різних культурно-
історичних епох 

Етика та 
естетика 

ВВР38 знати зміст ключових понять і термінів етики та естетики, 
категоріальний апарат, загальні етичні та естетичні ідеї та 
принципи у професійній діяльності 

ВВР39 знати специфіку етичної та естетичної теорії, її місце у загальній 
культурі людства, наукові, філософські та релігійні картини світу, 
призначення моральності і мистецтва; комплекс моральних засад 
правоустановчої діяльності, зобов’язання людини щодо себе самої 
та інших, міру свободи та відповідальності, місце 
ненасильницьких засобів у розвитку цивілізації 

ВВР40 знати роль і місце етики у професійній діяльності, аналізувати 
професійну діяльність з точки зору загальнолюдських моральних 
цінностей; самостійно аналізувати складні явища у сфері моралі і 
мистецтва, виділяти моральні аспекти людської діяльності та 
стосунків, давати моральну оцінку мотивам, діям, засобам та 
наслідкам дій 

ВВР41 здатність критично ставитися до існуючих імморальних та 
аморальних поглядів, стереотипів масової культури, надавати їм 
адекватну оцінку, виробити стійку життєву позицію; збагачувати 
власну моральну та естетичну культуру шляхом самоосвіти та 
морального самовдосконалення 

ВВР42 здатність організовувати на науковій та моральній основі 
спілкування в колективі, відносини з підлеглими, керівниками, 
громадянами; організовувати моральне виховання співробітників 
та підлеглих; надавати естетичну оцінку явищам природи, 
суспільства і мистецтва 

ВВР43 здатність користуватися вихідними принципами гуманістичної 
моральної теорії, визначати моральну та естетичну складову 
людських вчинків і відносин, застосовувати для їх аналізу основні 
категорії етики та естетики, надавати відповідну моральну оцінку 
суспільним явищам і подіям 

ВВР44 вміти застосовувати знання з етики та естетики в повсякденному 

житті, у процесі духовного самовдосконалення, формування 

спектру досконалих моральних та естетичних ціннісних орієнтацій 

ВВР45 вміти осмислювати своє місце і роль у суспільстві, виробити 

власну концепцію сенсу життя та моральної мотивації майбутньої 

професійної діяльності 

ВВР46 знати понятійно-категоріальний апарат соціальної психології; її 

предмет; методи соціальної психології; сферу особистості; 

соціально-психологічні теорії особистості; сферу спілкування; 

сферу групових процесів 

Соціальна 

психологія 
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ВВР47 знати психологічні передумови особистісного зростання і 

професійного самовизначення; емоційно-вольову регуляцію та 

саморегуляцію особистості; психологічні особливості 

спілкування; основні напрямки реалізації виховних функцій; роль 

самовиховання в професійному зростанні 

ВВР48 вміти аналізувати професійну діяльність з точки зору 

психологічної науки; використовувати психологічні знання про 

особистість у професійній діяльності; організовувати на науковій 

психологічній основі спілкування в колективі, відносини з 

підлеглими, керівниками, громадянами; організовувати на 

наукових засадах процес виховання співробітників та підлеглих, а 

також самовиховання і самоосвіти 

ВВР49 вміти застосовувати методи отримання психологічних знань; 

враховувати професійно важливі якості, необхідні для ефективної 

професійної діяльності 

ВВР50 вміти здійснювати профілактику девіантної поведінки 

ВВР51 вміти застосовувати психологічні знання в процесі вирішення 

професійних завдань; надавати психологічну оцінку мотивам, 

діям, засобам та наслідкам дій людини 

ВВР52 знати основні шляхи виникнення і розвитку економіки; роль 

виробництва у житті суспільства; основні види та організаційно-

правові форми підприємництва; основні економічні системи 

сучасного світу; суть і функції ринку в ринковій економіці; суть 

підприємництва та його чинники: підприємство, підприємець; 

основні види та організаційно-правові форми підприємництва; 

основи економічної діяльності підприємства 

Основи 

економіки та 

підприєм-

ництва 

ВВР53 знати фактори зовнішнього середовища прямого та непрямого 

впливу на підприємницьку діяльність; технологію та основні 

етапи заснування підприємницької справи; суть світової системи 

господарства та місце в ній України 

ВВР54 знати парадигму та методологію пізнання економічних явищ і 

процесів; основні світоглядні ідеї, доктринальні положення 

економічної теорії; сутність, види та елементи підприємницької 

культури 

ВВР55 знати методику свідомої й об’єктивної оцінки економічних явищ і 

процесів, результатів дії економічних законів у господарському 

житті, використання теоретичних знань з урахуванням специфіки 

професійної діяльності 

ВВР56 вміти використовувати набуті знання у своїй подальшій 

економічній освіті; мислити критеріями економічної доцільності 

при оцінці економічних явищ і процесів оточуючої дійсності 

ВВР57 вміти порівнювати різні економічні погляди та точки зору на суть 

економічних явищ і робити самостійні висновки 

ВВР58 вміти використовувати набуті знання на практиці при виконанні 

своїх особистих, виробничих та громадянських функцій; 

оцінювати вплив зовнішніх факторів на здійснення господарської 

діяльності суб'єктами підприємництва; обґрунтовувати вибір 

найбільш привабливих напрямів діяльності з різних видів 

підприємництва; застосовувати етичні норми поведінки 

підприємця в умовах конкурентного середовища 
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ВВР59 знати способи створення та побудови текстів презентації, вимоги 

до оформлення слайдових презентацій 

Мистецтво 

презентації 

ВВР60 знати основні характеристики логічної побудови презентацій 

(теза, аргументи, демонстрація) і технологію їх створення в 

редакторі MSPowerPoint, на сайті Prezi.com 

ВВР61 вміти створювати індивідуальні презентації різної складності, вра  

ховуючи специфіку аудиторії 

ВВР62 вміти демонструвати презентації та розміщувати їх на веб-

ресурсах, а також аналізувати власні та чужі сценарії риторичної 

поведінки під час усної презентації 

ВВР63 знати мовну, культурну, прагматичну, предметну і соціокультурну 

компетенції; проблеми поля лінгвокультурології, етнолінгвістики, 

соціолінгвістики, психолінгвістики; теорію та практику 

комунікативної міжкультурної компетенції, сконцентрованої 

навколо проблем успішності/неуспішності спілкування 

представників різних етнічних (національних) лінгвокультурних 

спільнот, встановлення причин невдач, виявлення відмінностей 

комунікативної поведінки носіїв різних мов і культур, а також 

різниці в організації мовного і немовного кодів, яка впливає на 

якість комунікативної міжкультурної комунікації 

Комунікатив-

на 

міжкультурна 

компетенція 

ВВР64 вміти використовувати комунікативні правила, постулати, максими 

і конвенції спілкування, притаманні тій національній лінгвокуль-

турній спільноті, мовою котрої ведеться міжкультурна комунікація 

ВВР65 вміти спілкуватися з учасниками міжкультурної комунікації в 

різноманітних умовах (ситуаціях) із різними комунікантами; вміти 

використовувати комунікативні стратегії та тактики; вміти 

виявляти у мові країнознавчу інформацію і користуватися нею з 

метою досягнення запланованої комунікативної мети 

ВВР66 знати основні тенденції із вирішення гуманітарних проблем сучасних 

міжнародних відносин; поняття «права людини», «гуманітарне 

право», «гуманітарна криза», «гуманітарна катастрофа» 

Гуманітарні 

проблеми 

сучасних 

міжнародних 

відносин 
ВВР67 знати предмет та методологію теорії гуманітарної експансії; 

інтереси та прагнення міжнародного співтовариства стосовно 

вирішення гуманітарних проблеми сучасними міжнародними 

засобами 

ВВР68 знати альтернативність використання міжнародних засобів при 

вирішенні гуманітарних проблем у сучасних міжнародних 

відносинах; особливості дії міжнародних організацій з питань 

реалізації принципів гуманітарного права; особливості розвитку 

сучасного світового політичного процесу із врегулювання 

гуманітарних проблем та участі України в ньому 

ВВР69 визначати приналежність будь-яких міжнародних проблем до 

сфери гуманітарного права та знаходити можливі шляхи їх 

вирішення 

ВВР70 застосовувати знання із вирішення гуманітарних проблем 

сучасних міжнародних відносин на практиці і в професійній 

діяльності 

ВВР71 вміти самостійно опрацьовувати матеріал, удосконалювати та 

збагачувати свої знання про політичні процеси та явища, пов’язані 

із вирішенням гуманітарних проблем у сучасних міжнародних 

відносинах 
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ВВР72 знати основи теорії міжнародної безпеки: поняття, зміст 

міжнародної безпеки, її види та моделі 

Теорія 

міжнародної 

безпеки ВВР73 знати міжнародні засоби забезпечення безпеки у світі та в окремих 

його регіонах 

ВВР74 знати актуальні проблеми міжнародної безпеки та орієнтуватися в 

концепціях її забезпечення 

ВВР75 вміти виробляти пропозиції щодо зміцнення та стабілізації системи 

міжнародних відносин 

ВВР76 знати основні міжнародні механізми протидії військовим, 

терористичним і кримінальним загрозам міжнародної безпеки 

ВВР77 вміти аналізувати воєнно-політичну ситуацію у світі, стан 

міжнародної ядерної безпеки і безпеки в космічному просторі 

ВВР78 вміти методично грамотно здійснювати пошук інформації з 

проблем міжнародної безпеки і використовувати її у професійній 

діяльності 

ВВР79 прогнозувати явища, процеси і події в контексті міжнародної 

безпеки 

ВВР80 аналізувати динаміку основних характеристик середовища 

міжнародної безпеки та розуміти їх вплив на національну безпеку 

України 

ВВР81 знати особливості формування та структуру національної 

економіки України 

Економіка 

України та 

зовнішньо-

економічні 

зв’язки 

ВВР82 знати місце і роль зовнішньоекономічного сектора в національній 

економіці та структуру зовнішньоекономічних зв’язків України 

ВВР83 знати позиції держави на світовому ринку товарів і послуг 

ВВР84 знати стратегічні напрями інтеграції країни у світове 

співтовариство та загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків з 

основними країнами-партнерами України 

ВВР85 вміти аналізувати зовнішньоторговельні, валютно-фінансові, 

кредитні, інвестиційні, науково-технічні та міграційні зв’язки 

України, механізми їх реалізації та перспективи поглиблення 

ВВР86 вміти проводити розрахунки основних економічних показників 

зовнішньоекономічної діяльності національних суб’єктів 

господарювання, планувати її обсяги, аналізувати торговельну 

структуру та конкурентоспроможність продукції на світових ринках 

ВВР87 вміти аналізувати чинники формування національної економіки 

країни, характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку 

економіки України 

ВВР88 знати історичні передумови й етапи розвитку зовнішньої політики 

країн Західної Європи та Північної Америки у сфері захисту прав 

людини 

Зовнішня 

політика країн 

Західної 

Європи та 

Північної 

Америки у 

сфері захисту 

прав людини 

ВВР89 знати основні принципи зовнішньої політики країн Західної Європи 

та Північної Америки у сфері захисту прав людини та механізми їх 

реалізації 

ВВР90 здатність орієнтуватися у методології та засобах захисту прав 

людини країнами Західної Європи та Північної Америки 

ВВР91 знати особливості правового статусу, повноважень, структури 

міждержавних судових і несудових органів країн Західної Європи 

та Північної Америки, що діють у сфері захисту прав людини 
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ВВР92 знати історичні передумови та етапи розвитку зовнішньої політики 
країн Азії та пострадянських країн у сфері захисту прав людини  

Зовнішня 
політика країн 

Азії та 
пострадянсь-
ких країн у 

сфері захисту 
прав людини 

ВВР93 знати основні принципи та методологію зовнішньої політики країн 
Азії та пострадянських країн у сфері захисту прав людини 

ВВР94 здатність орієнтуватися у засобах захисту прав людини країнами 
Азії та пострадянськими країнами 

ВВР95 знати правовий статус, повноваження, структуру міждержавних 
судових і несудових органів країн Азії та пострадянських країн, що 
діють у сфері захисту прав людини 

ВВР96 знати сучасні концепції взаємодії поліції і громадянського 
суспільства 

Основи 
організації і 
функціону-

вання поліції 
зарубіжних 

держав 

ВВР97 знати структуру, принципи діяльності та нормативно-правові 
основи функціонування національних поліцейських систем 
зарубіжних держав 

ВВР98 знати сучасні проблеми забезпечення правопорядку в сучасних 
демократичних державах 

ВВР99 знати особливості кадрового забезпечення діяльності поліції в 
зарубіжних державах 

ВВР100 знати механізми забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина в діяльності поліції зарубіжних держав 

ВВР101 вміти розв’язувати практичні ситуації, пов’язані з забезпеченням 
правопорядку 

ВВР102 здатність аналізувати та прогнозувати явища і процеси в контексті 
забезпечення правопорядку та безпеки 

ВВР103 вміти використовувати досвід діяльності поліції зарубіжних держав 
у професійній діяльності 

ВВР104 знати особливості психологічної підготовки поліцейських за 
кордоном 

Психологічна 
підготовка 

поліцейських 
зарубіжних 

держав 

ВВР105 вміти використовувати психологічні прийоми у спілкуванні з 
громадянами 

ВВР106 знати психологічні прийоми переговорів при звільненні заручників, 
у т.ч. з терористами, які захопили і утримують заручників; з 
психічно неврівноваженими громадянами, особами, які 
перебувають під загрозою суїциду 

ВВР107 знати психологічну характеристику самоконтролю в поліцейській 
діяльності, управління емоціями і почуттями в поліцейській 
діяльності 

ВВР108 знати стилі управління та способи їх реалізації в поліцейській 
діяльності 

ВВР109 вміти налагоджувати контакти з різними групами населення 
(дітьми, жінками, національними та секс-меншинами та ін., 
представниками засобів масової інформації та державними 
службовцями) 

ВВР110 вміти на основі психологічного аналізу прогнозувати та 
попереджувати виникнення проблемних ситуацій 

ВВР111 розуміти етичні та психологічні проблеми професійної поведінки 
поліцейського 

ВВР112 сформувати професійно-психологічні установки на забезпечення 
особистої безпеки 
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ВВР113 знати поняття, предмет та метод інформаційного права; основні 

етапи становлення і розвитку інформаційного законодавства 

Інформаційне 

право 

ВВР114 знати поняття, ознаки, критерії класифікації та види інформації як 

об’єкта інформаційно-правових відносин 

ВВР115 знати поняття, специфіку, форми і санкції юридичної 

відповідальності за порушення законодавства про інформацію 

ВВР116 знати особливості інформаційної діяльності, її сфери 

ВВР117 вміти працювати як з нормативними актами внутрішнього 

законодавства, так і з міжнародними актами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України та іншими 

міжнародними актами, а також тлумачити їх відповідно до 

конкретних обставин 

ВВР118 вміти на рівні відтворення правильно оцінювати сутність та зміст 

конкретних інформаційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися 

в чинному інформаційному законодавстві 

ВВР119 знати програмні засоби забезпечення безпеки; принципи роботи в 

комп'ютерних мережах, баз даних та інтернет-ресурсів 

Сучасні 

інформаційні 

технології 

захисту даних 
ВВР120 знати сучасні уявлення про призначення, структуру та принципи 

побудови інформаційних і комунікаційних систем 

ВВР121 знати планування й реалізацію відповідних заходів щодо захисту 

інформації в інформаційних і комунікаційних системах 

ВВР122 знати теорію й методи захисту для забезпечення безпеки 

інформації в інформаційних і комунікаційних системах 

ВВР123 знати структуру і методи роботи з базами даних та знань; принципи 

роботи операційних систем 

ВВР124 знати основи проектування баз даних та розподілені системи 

обробки інформації, що мають необхідні характеристики 

забезпечення безпеки даних відповідно до вимог стандартів 

інформаційної безпеки 

ВВР125 вміти практично вирішувати завдання захисту програм та даних 

ІКС програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості 

прийнятих рішень 

ВВР126 вміти практично вирішувати завдання захисту в операційних 

системах та давати оцінку якості прийнятих рішень 

ВВР127 вміти реалізовувати системи захисту інформації в ІКС відповідно 

до стандартів з оцінки захищених систем 

ВВР128 вміти реалізовувати захист інформації в системах передачі даних та 

системах зв’язку 

ВВР129 після третього року навчання мати лексичний мінімум, який 

складається з 1000-1500 одиниць і носить стилістично нейтральний 

та загальнонауковий характер (у тому числі 200 міжнародних 

термінів за фахом); граматичний мінімум, який охоплює ключові 

положення морфології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти 

основний зміст німецькомовних джерел; різні функціональні типи 

писемного мовлення; знати структурно-семантичні особливості 

німецької термінології за зазначеним напрямом 

Інша іноземна 

мова 

ВВР130 після третього року навчання вміти: читати та перекладати із 

словником оригінальні (адаптовані) загальнонаукові та міжнародні 

тексти за фахом; володіти різними видами читання оригінальної 
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загальнонаукової міжнародної та країнознавчої літератури; робити 

підготовлені доповіді у вигляді інформації або розгорнутої доповіді 

на основі прослуханого або прочитаного; вести непідготовлену 

спонтанну бесіду за умовно-комунікативною ситуацією, 

застосовувати навички монологічного та діалогічного мовлення для 

ведення науково-професійної дискусії та спілкування в межах 

зазначеної тематики та ситуацій; володіти загальновживаною 

лексикою, а також базовою німецькою загальнонауковою 

термінологічною лексикою; писати офіційні листи (лист-подяку, 

лист-запитання), неофіційні листи, інструкції-пояснення, відгук про 

книгу, фільм 

ВВР131 після четвертого року навчання знати структурно-семантичні 

особливості німецької  термінології за зазначеним напрямом; 

відносну цінність слова або його здатність мати антоніми, 

синоніми, омоніми, пароніми, стилістичну і соціокультурну 

забарвленість мови 

ВВР132 після четвертого року навчання вміти користуватись мовою в усній 

і письмовій формах у різноманітних ситуаціях спілкування; чітко 

висловлюватись на широке коло тем, виражати свою думку з 

певної проблеми, наводячи аргументи за і проти; обирати 

ефективні стратегії для вирішення комунікативних завдань; 

спостерігати за мовними явищами у мові, здійснювати пошук і 

виокремлювати необхідну/ значущу/ ключову інформацію 

ВВР133 знати місце та пояснювати роль міжнародних організацій у 

міжнародній системі забезпечення прав людини 

Міжнародні 

організації у 

сфері 

забезпечення 

прав людини 

ВВР134 знати міжнародно-правовий статус, сферу діяльності, структуру 

міжнародних організацій у сфері забезпечення прав людини 

ВВР135 знати сучасні методи та результати діяльності міжнародних 

організацій у сфері забезпечення прав людини 

ВВР136 здатність застосовувати під час здійснення професійної діяльності 

розроблені міжнародними організаціями у сфері забезпечення прав 

людини міжнародні інструменти  

ВВР137 здатність здійснювати аналіз результатів участі України у 

діяльності міжнародних організацій у сфері забезпечення прав 

людини та міжнародного співробітництва з ними 

ВВР138 знати загальні основи конфліктології у сфері міжнародної безпеки; 

тенденції щодо вирішення конфліктів у сфері міжнародної безпеки; 

систему функціонування засобів попередження конфліктів у сфері 

міжнародної безпеки 

Конфлікти у 

сфері 

міжнародної 

безпеки 

ВВР139 вміти проводити аналітичні розрахунки попередження конфліктів у 

сфері міжнародної безпеки 

ВВР140 вміти будувати ефективну зовнішню політику з метою 

попередження конфліктів у сфері міжнародної безпеки за участі 

України 

ВВР141 вміти здійснювати оцінку ефективності роботи суб’єктів 

зовнішньополітичної діяльності України з метою попередження 

конфліктів у сфері міжнародної безпеки 

ВВР142 вміти використовувати на практиці методику застосування 

попереджувальних заходів до порушників міжнародного права з 

метою локалізації конфліктів у сфері міжнародної безпеки 
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ВВР143 знати закономірності і тенденції розвитку міжнародних валютно-

фінансових відносин 

Міжнародні 

валютно-

кредитні 

відносини 
ВВР144 знати види валютних систем 

ВВР145 знати особливості формування валютного курсу, функції та 

інструменти валютного ринку, фактори курсоутворення на 

валютному ринку  

ВВР146 знати особливості проведення валютних операцій на спот-ринку і 

форвардному ринку валют 

ВВР147 знати принципи організації та інструменти міжнародних 

розрахунків 

ВВР148 вміти характеризувати розвиток міжнародних фінансових відносин 

ВВР149 вміти визначати вiдповiдну до умов зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi форму розрахункiв 

ВВР150 вміти розрахувати курс «спот», «форвард» та крос-курс валюти, 

прогнозувати зміну валютних курсів; 

ВВР151 вміти характеризувати валютні системи 

ВВР152 вміти характеризувати форми та методи міжнародних розрахунків 

ВВР153 знати теоретичні підходи до розуміння правової природи практики 

Європейського суду з прав людини та обґрунтовувати власну точку 

зору 

Практика 

Європейсь-

кого суду з 

прав людини 

та особливості 

її 

застосування 

ВВР154 здатність визначати зв'язок між Конвенцією про захист прав 

людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року та 

практикою Європейського суду з прав людини 

ВВР155 знати понятійний та категорійний апарат щодо діяльності 

Європейського суду з прав людини, особливості застосування 

рішень Суду вітчизняними органами державної влади 

ВВР156 знати процесуальні етапи розгляду справ Європейським судом з 

прав людини 

ВВР157 аналізувати тенденції у застосуванні та використанні рішень 

Європейського суду з прав людини в практичній діяльності 

судових та правоохоронних органів України 

ВВР158 розуміти термінологію та основні методи теорії ігор, знати різні 

форми подання ігор 

Теорія ігор у 

сфері 

міжнародної 

безпеки 
ВВР159 знати прості ігрові моделі міжнародних конфліктів; ігри з 

неповною інформацією і дезінформацією; динамічні моделі 

переговорів 

ВВР160 вміти орієнтуватися в літературі з міжнародних відносин і 

політології із застосуванням апарату теорії ігор 

ВВР161 вміти оперувати основними теоретичними конструкціями, 

запропонованими в класичних роботах по застосуванню теорії ігор 

у сфері безпеки 

ВВР162 проводити аналіз позицій основних учасників міжнародної арени, 

їх мотивацій, переслідуваних ними інтересів і очікуваних виграшів 

ВВР163 проводити аналогії між поведінковими установками учасників 

реальних політичних процесів і учасників класичних стратегічних 

ігор 

ВВР164 зводити реальні міжнародні та внутрішньополітичні ситуації до 

формальних моделей, у т.ч. з кількісною оцінкою виграшів 

учасників взаємодії 
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ВВР165 вміти прогнозувати певні аспекти розвитку міжнародно-політичних 
і внутрішньополітичних кризових ситуацій 

ВВР166 знати економічні аспекти європейської інтеграції у сфері 

зовнішньої торгівлі 

Регулювання 

зовнішньої 

торгівлі в ЄС ВВР167 знати основні поняття, структуру та стан зовнішньої торгівлі в ЄС 

ВВР168 знати нормативно-правові основи спільної зовнішньоторговельної 

політики ЄС, основних інструментів її реалізації та економічних 

наслідків їх застосування 

ВВР169 знати уніфіковані правила укладання зовнішньоторговельних 

договорів, структуру та зміст зовнішньоторговельних контрактів, 

структуру зовнішньоторговельної документації ЄС 

ВВР170 вміти аналізувати стан сучасних європейських товарних ринків та 

ринків послуг 

ВВР171 вміти виявляти тенденції і закономірності розвитку європейського 

товарного ринку та ринку послуг для вирішення проблеми 

розширення участі на них України  

ВВР172 вміти документально оформлювати та укладати торговельні угоди 

та контракти 

ВВР173 знати механізм забезпечення прав людини в Європейському Союзі Забезпечення 

прав людини в 

Європейськом

у Союзі 

ВВР174 знати методичні підходи органів та інститутів Європейського 

Союзу до організації процесу забезпечення прав людини 

ВВР175 знати методику забезпечення окремих прав людини 

спеціалізованими органами ЄС, аналізу стану забезпечення прав 

людини країнами-членами 

ВВР176 знати систему засобів забезпечення прав людини в Європейському 

Союзі, орієнтуватися у особливостях їх застосування в конкретних 

випадках порушень прав людини 

ВВР177 знати особливості забезпечення прав людини органами та 

інститутами Європейського Союзу за межами дії права ЄС 

ВВР178 здатність пояснювати місце Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 року в механізмі 

забезпечення прав людини в Європейському Союзі 

ВВР179 знати загальні теоретичні підходи до проблем міжнародних 

відносин під час військових дій 

Військово-

політичні 

аспекти 

міжнародних 

відносин 

ВВР180 знати основні фактори, що впливають на сучасну міжнародну 

безпеку, включаючи фактори історичного характеру 

ВВР181 вміти працювати з різними джерелами інформації, критично 

аналізувати різноманітні думки і погляди з питань міжнародної 

безпеки та аргументовано доводити свою позицію з кожного 

конкретного випадку 

ВВР182 знати співвідношення політики і воєнної сили, визначати 

показники сили в сучасних умовах 

ВВР183 знати класифікацію і теорії виникнення війн: еволюційну 

психологію війн, соціологічні, демографічні, економічні та інші 

теорії 

ВВР184 знати особливості забезпечення воєнної безпеки 

ВВР185 знати підходи, функціональні структури, суб’єктів, об’єкти та 

класифікацію миротворчих місій  

ВВР186 знати характеристику політичних основ застосування воєнної сили 

США 
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ВВР187 
знати сутність та теоретичні засади інноваційної та інвестиційної 
діяльності  

Міжнародні 
інвестиції та 

інновації 
ВВР188 

знати основні види та форми здійснення міжнародної інвестиційної 
та інноваційної діяльності  

ВВР189 

знати принципи та методи, нормативно-правове регулювання 
міжнародної інвестиційної та інноваційної діяльності на 
національному та міжнародному рівнях 

ВВР190 
знати загальні тенденції розвитку світового господарства та їх 
вплив на активізацію інвестиційної діяльності компаній 

ВВР191 

знати структуру міжнародного інвестиційного ринку, сутності, 
видів і форм міжнародних інвестицій, інновацій, їх місця та ролі у 
міжнародному бізнесі 

ВВР192 вміти застосовувати отримані теоретичні знання на практиці 

ВВР193 вміти оцінювати вплив зовнішніх факторів на здійснення 
інвестиційної та інноваційної діяльності 

ВВР194 вміти обґрунтовувати вибір найбільш привабливих напрямів 
міжнародного інвестування в національну економіку України 

ВВР195 вміти здійснювати аналіз, оцінку і прийняття рішень щодо 
реалізації різних форм міжнародної інвестиційної діяльності 

ВВР196 вміти аналізувати доцільність реалізації міжнародних 
інвестиційних проектів в сучасних соціально-економічних умовах 

ВВР197 знати засоби врегулювання спорів щодо захисту прав людини в 
системі Ради Європи 

Порядок 
звернень до 

Європейськог
о суду з прав 
людини та їх 

розгляд 

ВВР198 знати перелік прав і свобод, захист яких гарантується Конвенцією 
про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 
1950 року 

ВВР199 знати принципи та нормативно-правові підстави діяльності 
Європейського суду з прав людини 

ВВР200 знати загальні положення щодо порядку звернень до 
Європейського суду з прав людини 

ВВР201 знати процедуру розгляду скарг Європейським судом з прав 
людини 

ВВР202 знати порядок провадження у справах, що розглядаються судами 
України, та проводити порівняльну характеристику з 
провадженнями у справах про порушення конвенційних прав у 
Європейському суді з прав людини 

Провадження 
у справах про 

порушення 
конвенційних 

прав у 
Європейськом
у суді з прав 

людини 

ВВР203 знати вимоги щодо провадження у справах про порушення 
конвенційних прав у Європейському суді з прав людини 

ВВР204 знати стадії провадження у справах про порушення конвенційних 
прав у Європейському суді з прав людини 

ВВР205 знати про можливість звернення до інституту дружного 
врегулювання спору на основі поваги до прав людини на будь-якій 
стадії провадження Європейського суду з прав людини  

ВВР206 знати міжнародно-правові та національні засади виконання рішень 
Європейського суду з прав людини 

Виконання 
рішень 

Європейсь-
кого суду з 

прав людини 

ВВР207 знати механізм виконання рішень Європейського суду з прав 
людини та розмежовувати заходи індивідуального та загального 
характеру, пов’язані з виконанням рішень Європейського суду з 
прав людини 

ВВР208 здатність визначати рівень виконання Україною рішень 
Європейського суду з прав людини 
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ВВР209 знати особливості нагляду за виконанням остаточного рішення 
Європейського суду з прав людини та орієнтуватися у видах 
санкцій, що можуть бути застосовані до держави, яка не виконує 
такі рішення 

ВВР210 знати категорії осіб, що потребують захисту під час збройних 
конфліктів  

Забезпечення 
прав людини 

під час 
збройних 

конфліктів 

ВВР211 знати види збройних конфліктів, орієнтуватися у геополітичних 
ситуаціях, пов’язаних із початком та перебігом збройних 
конфліктів, визначати роль міжнародних організацій у забезпеченні 
прав людини під час збройних конфліктів  

ВВР212 знати способи та засоби забезпечення прав людини під час 
збройних конфліктів  

ВВР213 знати сучасні методи оперативного реагування суб’єктами 
зовнішньополітичної діяльності України щодо забезпечення прав 
людини під час збройних конфліктів 

ВВР214 знати методи та способи забезпечення Україною прав біженців, 
внутрішньо переміщених осіб, інших категорій осіб під час 
збройних конфліктів 

ВВР215 аналізувати міжнародну ситуацію, пов’язану із забезпеченням прав 
людини під час збройних конфліктів, пропонувати оптимальні 
рішення щодо покращення механізмів забезпечення прав людини в 
цій сфері 

ВВР216 знати основні поняття та визначення теорії моделювання як методу 

аналізу міжнародних конфліктів 

Системні 

методи 

аналізу в 

сфері 

міжнародної 

безпеки 

ВВР217 знати технології прийняття рішень у сфері міжнародної безпеки 

ВВР218 знати природу, сутність і типи міжнародних систем, що впливають 

на формування способів міжнародної безпеки 

ВВР219 аналізувати основні етапи і закономірності історичного розвитку 

суспільства для формування громадянської позиції 

ВВР220 працювати з матеріалами засобів масової інформації, складати 

обзори преси по запропонованим темам 

ВВР221 розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного 
інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, 
що виникають в даному процесі, дотримуватися основних вимог 
інформаційної безпеки 

ВВР222 знати правову регламентацію міжнародного співробітництва у 

сфері кримінальної юстиції   

Міжнародне 

співробіт-

ництво у 

сфері 

кримінальної 

юстиції 

ВВР223 знати основні види, напрями та форми міжнародного 

співробітництва у сфері кримінальної юстиції 

ВВР224 знати напрямки діяльності міжнародних організацій у сфері 

кримінальної юстиції 

ВВР225 знати компетенцію міжнародних правоохоронних організацій та 
їх органів у справах, пов’язаних із міжнародними злочинами, 
злочинами міжнародного характеру і транснаціональними 
злочинами 

ВВР226 вміти вирішувати проблеми, що виникають в процесі взаємодії з 
правоохоронними органами інших держав у сфері кримінальної 
юстиції 

ВВР227 оволодіти навичками складання основних процесуальних актів з 
питань міжнародного співробітництва у сфері кримінальної юстиції 
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ВВР228 вміти розв’язувати практичні ситуації, пов’язані із застосуванням 
кримінальних процесуальних норм під час міжнародного 
співробітництва у сфері кримінальної юстиції 

ВВР229 знати поняття, предмет, теоретичні основи і методологічні аспекти 

порівняльної кримінології 

Порівняльна 

кримінологія 

ВВР230 знати характеристику кримінологічних і кримінально-політичних 

систем провідних країн світу 

ВВР231 знати характер і особливості злочинності в зарубіжних країнах за 

окремими видами злочинів з визначенням сутності загроз, що 

можуть представляти для національної і колективної безпеки 

ВВР232 знати специфіку причинного комплексу злочинності у зарубіжних 

країнах і в Україні 

ВВР233 вміти проводити порівняльний аналіз системи попередження 

злочинності у зарубіжних країнах і в Україні 

ВВР234 вміти аналізувати, оцінювати і прогнозувати кримінологічну 

ситуацію за окремими видами злочинів  

ВВР235 вміти на основі наукового світогляду пізнавати й оцінювати явища 

і процеси, пов'язані зі злочинністю, та обирати заходи впливу на неї 

ВВР236 вміти самостійно розробляти програми емпіричних 

кримінологічних досліджень на задану тему, організовувати і 

безпосередньо здійснювати їх реалізацію, в тому числі здійснювати 

пошук, обробку і аналіз різноманітної інформації про злочинність і 

пов'язані з нею явища 

ВВР237 вміти аналізувати найбільш актуальні проблеми, викликані 

криміналізацією соціальних відносин 

ВВР238 знати теоретичні концепції та понятійно-категоріальний апарат 

міжнародного кримінального права 

Міжнародне 

кримінальне 

право ВВР239 знати кримінально-правову характеристику складів міжнародних 

злочинів, злочинів міжнародного характеру та транснаціональних 

злочинів 

ВВР240 володіти алгоритмом кваліфікації злочинів відповідно до норм 

міжнародного кримінального права 

ВВР241 вміти самостійно вирішувати професійні завдання, пов’язані із 

тлумаченням та застосуванням джерел міжнародного 

кримінального права 

ВВР242 вміти оперувати судовою практикою міжнародних трибуналів, 

Міжнародного кримінального суду та інших міжнародних органів 

під час виконання професійної діяльності 

ВВР243 вміти використовувати офіційні бази Організації Об’єднаних 

Націй, Міжнародної організації кримінальної поліції – ІНТЕРПОЛ 

та Європейського поліцейського офісу (ЄВРОПОЛ) 

ВВР244 володіти навичками юридичної оцінки фактів для правильного 

застосування норм міжнародного кримінального права 

ВВР245 знати механізм взаємодії міжнародного кримінального права та 

національного кримінального права України 

ВВР246 знати категорійний апарат міжнародного комерційного арбітражу Міжнародний 

комерційний 

арбітраж 
ВВР247 знати порядок визначення компетенції міжнародного комерційного 

арбітражу та порядок розгляду ним справ 

ВВР248 знати підстави для розгляду спорів у міжнародному комерційному 

арбітражі 
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ВВР249 знати порядок формування складу арбітражу, процедуру розгляду 

комерційних спорів у міжнародному комерційному арбітражі 

ВВР250 знати процедуру виконання рішень міжнародного комерційного 
арбітражу 

ВВР251 вміти визначити право, яке повинно застосовуватися арбітражем 
для вирішення спору, та право, в порядку якого арбітраж розглядає 
спори 

ВВР252 вміти складати процесуальні документи (позовну заяву, відгук на 
позов тощо) 

ВВР253 вміти тлумачити, кваліфікувати, застосовувати норми, що 
регулюють діяльність міжнародного комерційного арбітражу, 
користуватися колізійними та матеріально-правовими нормами 
міжнародних актів та національного законодавства 

ВВР254 вміти аналізувати судову і арбітражну практику з розгляду справ за 
участю іноземного елементу 

ВВР255 знати міжнародні інтеграційні стратегії та форми розвитку 

економічної глобалізації 

Міжнародні 

стратегії 

економічного 

розвитку 
ВВР256 знати наслідки та ефекти міжнародної економічної діяльності в 

різних секторах світового господарства 

ВВР257 знати інструменти аналізу і програмування розвитку та 

функціонування відкритої національної економіки 

ВВР258 знати особливості національних стратегій країн-лідерів, країн з 

перехідними економіками та країн, що розвиваються 

ВВР259 вміти робити порівняльний аналіз міжнародних стратегій 

розвинутих країн та країн з перехідною економікою 

ВВР260 вміти оцінювати сучасні міжнародні стратегії в контексті інтересів 

країн з перехідними економіками 

ВВР261 знати принципи організації сучасних фінансових систем Фінансові 

системи 

зарубіжних 

країн 

ВВР262 знати роль і місце національних фінансових систем у системі 

міжнародних відносин 

ВВР263 знати структуру сучасних фінансових систем і їх елементів у 

розвинених країнах світу  

ВВР264 знати особливості організації фінансових відносин у різних країнах 

світу 

ВВР265 вміти орієнтуватися в особливостях національних фінансових 

систем зарубіжних країн 

ВВР266 вміти об’єктивно та грамотно оцінювати економічні процеси, що 

відбуваються у світі 

ВВР267 вміти аналізувати основні проблеми окремих національних 

фінансових ринків 

ВВР268 вміти визначати основні тенденції розвитку фінансових систем 

зарубіжних країн 

ВВР269 знати поняття, предмет та принципи міжнародного економічного 

права 

Міжнародне 

економічне 

право ВВР270 знати поняття і значення міжнародних економічних договорів, 

порядок укладання міжнародних економічних договорів згідно з 

законодавством України 

ВВР271 знати поняття, предмет, джерела та принципи міжнародного 

торговельного права, особливості регулювання експорту та імпорту 

товарів за законодавством України 
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1 2 3 

ВВР272 знати поняття міжнародного спору та основні засоби вирішення 

спорів, що виникають у міжнародних економічних відносинах 

ВВР273 знати основні тенденції розвитку міжнародного економічного 
права, зокрема в умовах глобалізації 

ВВР274 вміти аналізувати зміст джерел міжнародного економічного права; 
аналізувати основні принципи міжнародного економічного права 

ВВР275 вміти працювати з міжнародними нормативно-правовими актами; 
застосувати набуті знання у вирішенні практичних питань 

ВВР276 вміти характеризувати правовий статус учасників міжнародних 
економічних відносин 

ВВР277 вміти аналізувати та надавати власну характеристику результатам 
діяльності міжнародних економічних організацій 

 

7. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ 
 

Засоби діагностики використовуються з метою визначення ефективності 
методик навчання. У розумінні постійної взаємодії науково-педагогічних 
працівників із ЗВО під час освітнього процесу, педагогічний контроль 
(діагностування) являє собою систему перевірки результатів навчання й означає 
ідентифікацію, кількісне оцінювання та вимірювання знань, умінь, навичок та 
інших компетентностей тих, хто навчається. Основним предметом діагностики 
(оцінки) результатів освіти є отримані результати навчання у вигляді знань, 
умінь і практичних навичок, а також результати виховання у вигляді 
сформованих способів мислення, світоглядних, громадянських і професійних 
якостей, морально-етичних цінностей.  

Функціями діагностики результатів навчання є: 
Контролююча – отримання інформації про хід пізнавальної діяльності 

ЗВО, перевірка ефективності методів і прийомів викладання, які 
застосовуються науково-педагогічними працівниками та спрямовані на 
формування відповідних компетентностей у ЗВО. 

Навчальна – більш глибоке засвоєння ЗВО програмного матеріалу. 
Діагностично-керуюча – виявлення причин труднощів, які виникають у 

ЗВО під час навчання, прогалин у знаннях і вміннях, розроблення рекомендацій 
щодо їх усунення. 

Стимулюючо-мотиваційна – стимулювання мотивації ЗВО поліпшувати 
свої результати, самореалізовуватися в навчанні. 

Розвивальна – формування самостійного творчого мислення ЗВО, умінь 
робити висновки, узагальнювати, застосовувати знання у змінених або нових 
ситуаціях, визначати головне тощо. 

Виховна – формування дисциплінованості, відповідальності, активності, 
самостійності, адекватної самооцінки, критичного ставлення ЗВО до своїх 
досягнень. 

Засоби діагностики знань із навчальної дисципліни (ректорський 
контроль; комплексні кваліфікаційні завдання з дисципліни; білети для 
складання екзаменів; білети для складання заліків, завдання для проведення 
модульного контролю) визначають рівень досягнення запланованих навчальних 
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результатів, мають прозорі критерії оцінювання, забезпечують об’єктивний 
поточний та підсумковий контролі. Під час діагностики результатів навчання 
застосовується система об’єктивної оцінки здобутих загальних та професійних 
компетентностей, зокрема з використанням технічних засобів. 

Інформаційною базою засобів діагностики за видами навчальної 
діяльності виступають дисциплінарні уміння та відповідні знання. З кожної 
навчальної дисципліни розроблені критерії оцінювання, які враховують  
специфічні особливості навчальної дисципліни та фактичний стан її науково-
методичного забезпечення. При розробці критеріїв оцінювання враховано 
наступні показники: розуміння та ступінь засвоєння теоретичного питання; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; знайомство з 
основною (обов’язковою) літературою, а також із сучасною періодичною 
літературою з навчальної дисципліни; уміння застосувати теорію до практики, 
вирішувати завдання, здійснювати пошук інформації із використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій; знайомство з історією науки, що є 
основою змісту навчальної дисципліни; логіка, структура та стиль відповіді, а 
також уміння захищати теоретичні положення, що висуваються. 

Чітко визначені критерії оцінювання повністю забезпечують оцінювання 
успішності засвоєння ЗВО програми навчальної дисципліни та сприяють: 
формуванню творчого ставлення до засвоєння змісту навчання, розвитку їхніх 
розумових і фізичних здібностей, конкретному визначенню рівня знань, умінь 
та навичок, які передбачаються програмами навчальних дисциплін і 
програмами інших навчальних заходів, а також професійних компетенцій. 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 
встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 
умінь, інших компетентностей вимогам освітньо-професійної програми 
екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 
здійснюється відкрито і гласно. Форма та терміни проведення атестації 
(екзамени з окремих дисциплін, комплексні екзамени) визначається навчальним 
планом. 

Атестація ЗВО, які навчалися за програмою підготовки бакалаврів зі 
спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії, здійснюється у формі атестаційних екзаменів з навчальних дисциплін 
«Теорія міжнародних відносин», «Міжнародне публічне право» та 
комплексного екзамену з дисциплін спеціалізацій.  

Кваліфікація «бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та регіональних студій» присвоюється атестаційною комісією. 

 

8. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ ЗА ФОРМАМИ 
 

Денна форма – 4 роки, заочна – 4 роки  

 

9. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 
 

Послідовність навчальної діяльності ЗВО за денною формою навчання 

для спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
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регіональні студії, спеціалізації міжнародні відносини у сфері забезпечення 

прав людини, спеціалізації зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні 

відносини та спеціалізації міжнародна безпека та міжнародна поліцеїстика 

наведена у таблиці 9.1. 

 

Таблиця 9.1 – Послідовність навчальної діяльності  
 

Курс Семестр Позначення видів навчальної діяльності 

1 

1 ЗП001, ЗП002, ЗП003, ЗП004, ЗП007, ЗП008, ЗП009, ПП001, ПП002 

2 
ЗП001, ЗП004, ЗП006, ЗП008, ПП002, ПП003, ПП004, ПП005, ПП019  

пакет ЗП ЗВО 2 (3 дисципліни) 

2 

3 

ЗП004, ЗП005, ЗП006, ЗП008, ПП006, ПП008, ПП НЗ001 

пакет ЗП ЗВО 3 (1 дисципліна),  

пакет ПП ЗВО 3 (1 дисципліна) 

4 

ЗП004, ЗП006, ЗП008, ПП007, ПП008, ПП009, ПП020, ПП НЗ002 

пакет ЗП ЗВО 4 (1 дисципліна),  

пакет ПП ЗВО 4 (2 дисципліни) 

3 

5 
ЗП004, ПП010, ПП011, ПП012, ПП014, ПП НЗ003  

пакет ПП ЗВО 5 (2 дисципліни) 

6 
ЗП004, ПП013, ПП014, ПП015, ПП020, ПП НЗ004, ПП НЗ005 

пакет ПП ЗВО 6 (2 дисципліни) 

4 
7 

ЗП004, ПП015, ПП016, ПП017, ПП018, ПП НЗ006, ПП НЗ007, ПП НЗ008  

пакет ПП ЗВО 7 (2 дисципліни) 

8 ЗП004, ПП021, ПП НЗ 009, пакет ПП ЗВО 8 (4 дисципліни) 

 

10. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти здійснюється відповідно до 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ, що оприлюднене на сайті університету за адресою: 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf. 

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Освітньо-професійна програма оприлюднюється на сайті університету до 

початку прийому на навчання до університету відповідно до Правил прийому. 

Відповідальність за впровадження освітньо-професійної програми та 

забезпечення якості вищої освіти несуть завідувачі випускових кафедр за 

спеціальністю та завідувачі випускових кафедр за спеціалізаціями. 

http://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/nmc/polog/nakaz301.pdf

