
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА» 

 

Головною метою ОП є підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, 

інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір фахівця в галузі 

міжнародних відносин, який володіє фундаментальними знаннями і практичними 

навичками, здатного застосовувати отримані знання в професійній діяльності і готовий до 

подальшої науково-дослідницької та практичної діяльності у галузі політичної науки та  

викладацької роботи у вищих навчальних закладах, який фахово володіє іноземною мовою. 

 

Керівник програми:  
Доктор політичних наук, професор – Крушинський Вадим Юрійович. 

 

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

спеціалізацією міжнародна політика. 

Професійна: експерт з суспільно-політичних питань (міжнародна політика). 

 

Профіль програми:  
Викладання здійснюватиметься українською 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».  

 

Студенти отримують необхідні знання й практичні навички для роботи в системі органів 

державної влади, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого 

самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, у науково-дослідних інститутах і 

лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародних 

відносин, в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо. 

 

Підготовка студентів здійснюється за такими спеціалізаціями: 

- Гуманітарний вимір в міжнародній політиці; 

- Міжнародний розвиток та допомога;  

- Прикладний аналіз міжнародної політики. 

Предмети курсу магістерської програми. 

Нормативні дисципліни. 
- Стратегічне планування у міжнародній політиці; 

- Аналіз та прогнозуваня міжнародної політики; 

- Міжнародна та регіональна безпека; 

- Сучасна міжнародна політика; 

- Україна в міжнародній політиці; 

- Геополітичний аналіз міжнародних відносин; 

- Іноземна мова;  

- Тероризм у світовій політиці; 

- Етнонаціональний чинник у міжнародній політиці; 

- Наукові дослідження міжнародної політики. 

 

Дисципліни вибору студентів: 
Спеціалізація " Гуманітарний вимір в міжнародній політиці" 

- Культура і "м’яка сила" в міжнародній політиці; 



- Гуманітарна та соціальна безпека; 

- Міжнародне гуманітарне співробітництво; 

- Міграційні процеси в міжнародній політиці; 

- Особливості грантового та проектного управління в гуманітарній сфері (практикум). 

 

Спеціалізація "Міжнародний розвиток та допомога" 

- Недержавні актори та інституції в міжнародній допомозі; 

- Інструменти державної міжнародної допомоги; 

- Концепції міжнародного розвитку у світовій політиці; 

- Практика моніторингу та оцінки програм міжнародного розвитку та допомоги; 

- Управління проектами міжнародного співробітництва та розвитку (практикум). 

 

Спеціалізація "Прикладний аналіз міжнародної політики" 

- Кількісні методи дослідження міжнародної політики; 

- Якісні методи аналізу міжнародної політики; 

- Політичні рішення у зовнішній та міжнародній політиці; 

- Аналітичні центри у міжнародних відносинах; 

- Практикум з аналізу міжнародної політики. 

 

Професійні компетенції, що формуються: 
- Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації міжнародних 

відносин, типи та види міжнародних акторів,  сучасні тенденції розвитку світової 

політики. 

- Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

- Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження міжнародної політики 

в політичній, економічній, юридичній науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

- 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 організацій та агентств 

гуманітарного розвитку і міжнародної допомоги. 

- Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних глобальних, 

регіональних та локальних процесів, та місця в них України. 

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

політики. 

 

Форма навчання:  
денна  

 

Термін навчання: 
1 рік 4 місяці 

 

СТУДЕНТИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ, КОРИСТУЮТЬСЯ 

МОЖЛИВОСТЯМИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНО УГОДАМИ З 

НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ БАГАТЬОХ КРАЇН СВІТУ ТА МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ 

ОТРИМАТИ ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ 


