
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ» 

 

Головною метою підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин є отримання 

студентам поглиблених знань теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, міжнародної безпеки, отримання кваліфікації для політичного аналізу 

міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в 

сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, фахове знання іноземних 

мов (англійська, німецька, французька, іспанська, арабська, китайська та ін.). 

 

Керівник програми:  
Доктор політичних наук, професор - Галака Сергій Павлович. 

 

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

за спеціалізацією міжнародні відносини. 

Професійна: політолог-міжнародник; молодший науковий співробітник з міжнародних 

відносин; перекладач. 

 

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: 

- Міжнародно-політична експертиза;  

- Європейські дослідження;  

- Стратегічні та безпекові дослідження; 

- Дипломатія та дипломатична служба;  

- Міжнародні організації та інтеграційні процеси.  

 

Предмети курсу магістерської програми. 

Нормативні дисципліни. 
- Методологія та організація наукових досліджень міжнародних відносин; 

- Теорія і аналіз зовнішньої політики; 

- Глобальна безпека та міжнародні конфлікти; 

- Міжнародні системи та глобальний розвиток;  

- Зовнішньополітичні стратегії і доктрини; 

- Україна в світовій політиці; 

- Практикум перекладу ; 

- Геостратегія в сучасному світі. 

 

 



Дисципліни вибору навчального закладу: 
- Теорія цивілізацій; 

- Дипломатична робота; 

- Ядерна політика та нерозповсюдження зброї масового знищення; 

- Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних 

відносин. 

 

Дисципліни вибору студентів: 
Спеціалізація "Міжнародно-політична експертиза" 

- Процес прийняття зовнішньополітичних рішень; 

- Кількісні методи політичного аналізу; 

- Аналіз зовнішньополітичної ситуації; 

- Етнорелігійний вимір світової політики; 

- Менеджмент міжнародних проектів; 

- Практикум з міжнародно-політичної експертизи; 

- Мегатренди та актори міжнародної політики. 

 

Спеціалізація "Європейські дослідження" 

- Спільні політики ЄС; 

- Економіка європейської інтеграції; 

- Зовнішня політика ЄС; 

- Право європейської інтеграції; 

- Європейська політика партнерів ЄС; 

- Практикум досліджень європейської політики; 

- Інституційна та регіональна політика  ЄС. 

 

Спеціалізація "Стратегічні та безпекові дослідження" 

- Етнорелігійний вимір міжнародної безпеки; 

- Національна безпека України; 

- Стратегічне партнерство та асиметричні відносини; 

- Міжнародний тероризм в світовій політиці; 

- Мілітаризм , конверсія та експортний контроль в світовій політиці; 

- Практикум безпекових досліджень; 

- Націоналізм та міжнародна безпека. 

 

Спеціалізація "Дипломатія та дипломатична служба" 

- Публічна і культурна дипломатія; 

- Консульська робота в сучасній дипломатичній практиці; 

- Економічна дипломатія; 

- Дипломатичний вимір регіональної інтеграції; 

- Державне управління й прийняття зовнішньополітичних рішень; 

- Лобістська діяльність в міжнародних відносинах; 

- Дипломатія та глобальні проблеми сучасності. 

 

Спеціалізація "Міжнародні організації та інтеграційні процеси" 

- Міжнародні організації та глобальні проблеми сучасності; 

- Рада Європи в інтеграційних та демократизаційних процесах; 

- Великі держави в міжнародних організаціях; 

- Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика; 

- Інтеграційні процеси та об'єднання: регіональний вимір; 

- Міжнародні організації в сфері безпеки; 

- Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій. 



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

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

політики. 

- Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнародні відносини. 

- Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, 

культурному та інформаційному. 

- Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем міжнародних відносин,  

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. 

- 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 9 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 

 

  

 


