
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ / EAST EUROPEAN STUDIES» 

  

Головною метою є підготовка фахівців в сфері міжнародних відносин і зовнішньої політики 

з акцентом на специфіці регіону Центральної і Східної Європи, що вимагає всебічних  та 

міждисциплінарних знань в сфері прийняття політичних рішень по реалізації 

зовнішньополітичних стратегій на національному та міжнародному рівнях з урахуванням 

ризиків і загроз сучасної регіональної системи міжнародних відносин. 

 

Керівник програми:  
Доктор політичних наук, доцент – Бордиловська Олена Анатоліївна. 

 

Кваліфікація, що присвоюється:  
Освітня: магістр міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за 

спеціалізацією східноєвропейські дослідження. 

Професійна: політолог-міжнародник; перекладач  

 

Профіль програми:  
Викладання здійснюватиметься англійською мовою.  

Цільова аудиторія програми – громадяни, котрі мають базову вищу освіту ОР «бакалавр» і 

«спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Міжнародні відносини», а також 

допускається прийом на навчання випускників освітнього рівня «бакалавр», здобутого за 

іншими спеціальностями, за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування «Зовнішня політика та дипломатія України».  

 

Програма є міждисциплінарною, інтегративною за своєю природою, що передбачає 

сприяння колективній роботі студентів з різних країн з метою пошуку ефективних рішень 

проблем властивих Східноєвропейському регіону.  

 

Підготовка студентів здійснюється за такими спеціалізаціями: 

- Східноєвропейські дослідження / East European Studies  

 

Предмети курсу магістерської програми. 

Нормативні дисципліни. 

- Східноєвропейські дослідження / East European Studies; 

- Східна Європа в світовій політиці / East Europe in World Politics;  

- Міжнародні конфлікти в Східній Європі /  International Conflicts in Eastern Europe; 

- Україна в світовій політиці / Ukraine in World Politics; 

- Геополітика / Geopolitics; 

- Регіональний вимір у дослідженнях міжнародної безпеки / International Security; 

Studies: Regional Implications; 

- Інститути регіональної інтеграції в Східній Європі  / Institutes of Regional Integration 

in East Europe; 

- Націоналізм в політиці країн Східної Європи / Nationalism in East European Politics. 

 

Дисципліни вибору студентів: 
Спеціалізація "Східноєвропейські дослідження / East European Studies" 

- Зовнішньополітичні стратегії країн Східної Європи / Foregin policy stratigies of  

Eastern European countries; 

- Політика США у Східній Європі / US policy in  Eastern Europe; 

- Забезпечення безпеки в країнах Східної Європи / Security Sector in Eastern European 

Countries; 



- Політика ЄС щодо  Східної Європи / EU policy towards  Eastern Europe; 

- Європейська та Східноєвропейська політика Росії / European and  East European 

policy of Russia. 

 

Професійні компетенції, що формуються: 

- Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації регіональних 

міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції 

розвитку політики в Східноєвропейському регіоні. 

- Розуміння сутності процесів глобалізації і регіоналізації та їх впливу на міжнародні 

відносини. 

- Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

- Поглиблене розуміння природи та джерел зовнішньої політики держав регіону, 

еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи 

організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої 

політики. 

- Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних відносин 

та світової політики,  професійно готувати аналітичні матеріали та довідки. 

- Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

працювати в рамках міжнародних конференцій, організацій, інших форм 

практичного міжнародного співробітництва, працювати  з дипломатичними та 

міжнародними документами. 

- Поглиблені знання про організацію та функціонування регіональних інтеграційних 

утворень. 

- Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у сфері міжнародних 

відносин, міжнародної та національної безпеки, зовнішньої політики (зокрема, 

міжнародних та внутрішньодержавних конфліктів). 

 

Форма навчання:  
денна  

 

Термін навчання: 
1 рік 5 місяців 

 

СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ, КОРИСТУЮТЬСЯ 

МОЖЛИВОСТЯМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО УГОДАМИ З 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ ТА МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 

ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ 


