
 

 

КАРТКА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 

 за спеціальністю №291 «Міжнародні 

відносини суспільні комунікації та регіональні 

студії» 

Summary of educational program 

Discipline:  International Relations, Public 

Communications and Regional Studies (Code 

291) 

Освітня програма (спеціалізації, якщо є) 

Східноєвропейські дослідження 
Educational program (specializations, if 

applicable) East European Studies 

Освітній ступінь  
Магістр 

Educational level  
Master (MA)  

Професійна кваліфікація (якщо надається) 

політолог-міжнародник; 

перекладач 

Professional qualification (if applicable) 

Political Scientist in International Relations, 

translator 

Кількість навчальних семестрів 3 No. of semesters 3 

Мова навчання англійська Language of tuition English 

Початок навчання 2018 Beginning of study 2018 

Закінчення навчання 2020 End of study 2020 

Ліцензійний обсяг 15 Licensed number of attendees 15 

Вартість навчання 58800 грн за рік для 

іноземних студентів  

49350  грн за рік для громадян України (мова 

навчання англійська) 

Tuition fees 58,800 UAH per year for foreign 

students, 49350 UAH per year for Ukrainian 

citizens (instruction to be held in English) 

Предмети, що вивчаються (основні фахові) 

Східноєвропейські дослідження  

Східна Європа в світовій політиці   

Міжнародні конфлікти в Східній Європі    

Україна в світовій політиці  

Геополітика  

Регіональний вимір у дослідженнях міжнародної 

безпеки  

Інститути регіональної інтеграції в Східній 

Європі   

Націоналізм в політиці країн Східної Європи  

Зовнішньополітичні стратегії країн Східної 

Європи  

Політика США у Східній Європі   

Забезпечення безпеки в країнах Східної Європи   

Політика ЄС щодо  Східної Європи   

Європейська та Східноєвропейська політика 

Росії   

Практикум перекладу /  Українська мова 

Практикум перекладу / Політичні процеси в 

Україні та у країнах Східної Європи  

Енергетична безпека в Чорноморсько-

Каспійському регіоні // Чорноморський регіон: 

безпека, інститути, розвиток  

Нерозповсюдження та експортний контроль у 

Східній Європі // Зовнішня політика Польщі  

Courses (major subjects) 
East European Studies 

East Europe in World Politics 

International Conflicts in Eastern Europe 

Ukraine in World Politics 

Geopolitics 

International Security Studies: Regional 

Implications 

Institutes of Regional Integration in East Europe 

Nationalism in East European Politics 

Foregin policy stratigies of  Eastern European 

countries 

US policy in  Eastern Europe 

Security Sector in Eastern European Countries 

EU policy towards  Eastern Europe 

European and  East European policy of Russia 

Practical Translation // Ukrainian Language 

Practical Translation // Political processes in 

Ukraine and in Eastern European Stadies 

Energy security in Black Sea-Caspian Region // 

Black Sea Region: Security, Institutions, 

Development 

Non-Proliferation and Export Controls in East 

Europe // Foreign policy in Poland 



 

Наявність виробничої практики  
Виробнича (переддипломна) практика 

Internship  
Professional Internship 

Сторінка інституту 

http://www.iir.edu.ua/education/international_relati

ons/ 

 

Webpage of Institute/Faculty 

http://www.iir.edu.ua/education/international_rela

tions/ 

 

Короткий опис програми та спеціалізації  
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. 

 

Outline of the program and its specializations  
The purpose of the Programme is to prepare pro-

fessionals in International Relations area as well 

as in foreign policy decision-making process ori-

ented to the specifics of the Central and Eastern 

Europe development.  The comprehensive and 

multidisciplinary approach of the Programme 

provides the basis for effective foreign policy 

strategies on national and international levels 

while taking into consideration multifaceted risks 

and challenges within the contemporary regional 

system of international relations. 
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