
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет міжнародних економічних 
відносин та туристичного бізнесу

Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії»

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Термін навчання: 1 рік 4 місяці
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• «Магістр міжнародних відносин, 
суспільних комунікацій та 
регіональних студій  (міжнародні 
відносини)»

• 29 «Міжнародні відносини»Галузь знань

• 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії»

Спеціальність

• ---Спеціалізації

Опис освітньо-професійної програми

Освітня

кваліфікація
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1. Методика викладання фахових 
дисциплін у вищій школі

2. Актуальні проблеми 
міжнародних відносин та 
глобального розвитку

3. Геополітика та геостратегія в 
сучасному світі

4. Методологія та організація 
наукових досліджень в галузі 
міжнародних відносин

5. Іноземна мова спеціальності 
(англійська)

6. Друга іноземна мова

7. Педагогічна практика

1. Теорія і практика перекладу за 
фахом

2. Інформаційні війни в міжнародних 
відносинах

3. Аналіз та прогнозування зовнішньої 
політики

4. Ведення переговорів та публічна 
дипломатія в міжнародних відносинах/  
Міжнародні відносини та міжнародні 
медіакомунікації

5. Сучасні війни і тероризм/ Культура 
довіри в міжнародних відносинах

6. Концепції та стратегії міжнародної 
інформаційної безпеки/ PR-технології у 
міжнародних відносинах 

7. Стратегічне партнерство та 
асиметричні відносини/ Свобода слова 
та свобода преси: міжнародні 
стандарти  та національне 
законодавство

1. Друга іноземна мова

2. Інформаційно-аналітичне 
забезпечення зовнішньої політики

3. Теорія і практика перекладу за 
фахом 

4. Дипломатична служба та сучасне
дипломатичне право/ Медіаправо та 
медіаетика

5. Зовнішня політика Європейського 
Союзу/ Регіоналізм та регіональні 
системи безпеки

6. Перекладацька практика

7. Переддипломна практика

Навчальні дисципліни та практики



Вступні випробування: 

ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ
З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»

ДОДАТКОВИЙ ФАХОВИЙ
ВСТУПНИЙ ІСПИТ З «ОСНОВ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, 
СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ
ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ»

До магістратури 

можуть вступати 

бакалаври, 

спеціалісти

та магістри 

будь-якого напряму 

підготовки та 

спеціальності

Умови вступу

ВСТУПНИЙ ФАХОВИЙ ІСПИТ
З «МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН, СУСПІЛЬНИХ 
КОМУНІКАЦІЙ

ТА РЕГІОНАЛЬНИХ СТУДІЙ»

Додатковий фаховий іспит складають непрофільні вступники

V
.

N
.

K
a

ra
z
in

K
h

a
rk

iv
N

a
ti

o
n

a
l
U

n
iv

e
rs

it
y



Факультет 
міжнародних 
економічних 
відносин та 

туристичного 
бізнесу

майдан Свободи 6, 
Харків, 61022, 

Україна

Кафедра 
міжнародних 

відносин, 
міжнародної 

інформації та 
безпеки

+38 (057) 705-10-59

+38 (067) 57-66-321

inter_law@karazin.ua

Контактна інформація


