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Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії  

Міжнародні відносини 

Теоретичний зміст предметної області передбачає отримання поглиблених 
знань сутності міжнародних відносин, міжнародної безпеки, міжнародних 
конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, теорії 
міжнародних відносин, комплексні знання про країни Сходу тощо. 

Магістр у галузі міжнародних відносин отримує поглибленні знання з теорії та 
практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, світової політики, 
міжнародної безпеки та конфліктології, міжнародних комунікацій, розвитку 
країн Сходу; кваліфікацію для комплексного аналізу та прогнозування 
міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної 
роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва, у 
міжнародних організаціях, освітніх та науково-дослідницьких інституціях. 
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Денна  

Форма навчання 

1 рік 

  

4 міс. 

Термін навчання 

Передбачено 

Бюджетні місця 

20 осіб 

Ліцензійний обсяг 

90 ECTS 

Кредитів 

24 600 грн  

Платне навчання 

Структурний підрозділ 

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

 

Парфіненко Анатолій Юрійович 

Завідувач кафедри 

Телефон: 

(057) 707-53-06  

Адреса 

майдан Свободи 6, ауд. 371 

E-mail: 

turbiz@karazin.ua 

Опис програми 
В основі підготовки за освітньою програмою «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії: сходознавство» є вивчення декількох 

іноземних мов, володіння ґрунтовними знаннями теорії та практики 

міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, отримання 

кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин і зовнішньої 

http://start.karazin.ua/fakultety/irtb
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політики держав Сходу, а також для ефективної роботи у сферах зовнішньої 

політики та міжнародного співробітництва.  

Магістри з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 
студій можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, 
експертною діяльністю в сфері зовнішньої політики, міжнародного 
співробітництва та міжнародних відносин, а також здійснювати педагогічну та 
науково-дослідницьку діяльність на наступних посадах: 

- аташе; 

- дипломатичний агент; 

- дипломатичний кур’єр; 

- помічник експерта зі зовнішньополітичних питань; 

- помічник політичного оглядача; 

- викладач навчального закладу;  

- інші посади. 

Передумови для вступу 

Я маю 

 вищу освіту (бакалавр) 
У мене профільна освіта 

Диплом бакалавра 

Фахове вступне випробування (екзамену) з «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій» (письмово) 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

 
Я маю 

 вищу освіту (бакалавр) 
Немає У мене профільна освіта 
Диплом бакалавра 

Фахове вступне випробування (екзамену) з «Міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій» (тест, письмово) 

Додаткове фахове вступне випробування з «Основ міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій»» (тест, письмово) 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови 

 


