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Європейська та східноєвропейська
політика Росії
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
Іноземна мова

Освітня програма передбачає в
якості обов’язкових компонентів: практику за фахом в міжнародних та/або
українських компаніях, складання кваліфікаційного іспиту «Теорія і практика
перекладу», складання комплексного
кваліфікаційного іспиту освітньої програми
«Східноєвропейські
дослідження»,
підготовку
та
захист
магістерської випускної роботи в останньому семестрі.
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Переваги навчання:
престижний диплом найкращого університету України у сфері політичних наук/міжнародних відносин;
комплексне дослідження політичного, соціального та економічного
розвитку та перетворень у Східній
Європі;
дружнє освітнє середовище;
високі шанси на працевлаштування
у міжнародних організаціях та компаніях;
можливість продовження навчання
в аспірантурі;
нагода для іноземних студентів дослідити динаміку регіональних перетворень, безпосередньо спостерігаючи за процесами.

За додатковою інформацією
звертатися до:
кафедра міжнародних
відносин і зовнішньої політики
вул. Ю.Іллєнка 36/1, к.340, 04119, Київ, Україна
http://www.iir.edu.ua/uploads/files/East%20european%20studies.pdf
https://www.facebook.com/IIRMasterPrograms/

+380 44 481 45 57

mv.zp@ukr.net

За підтримки програми Еразмус+
Європейського Союзу в межах
проекту
Центру
досконалості
Жана Моне №611625 EPP-1-20191-UA-EPPJMOCoE
«Поглиблений розвиток Європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід»
Підтримка Європейською Комісією
створення цієї публікації не передбачає підтримку її змісту, який відображає думку тільки авторів, і
Комісія не може нести відповідальність за будь-яке використання
інформації,
яка
тут
міститься.

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Інститут міжнародних відносин
Центр досконалості Жана Моне

Освітня програма
“Східноєвропейські дослідження”
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Метою освітньої програми «Східноєвропейські дослідження» є ознайомлення
студентів
з
основними
теоретичними та практичними аспектами регіонального розвитку в Центральній і Східній Європі, що вимагає
всебічних та міждисциплінарних знань
в сфері прийняття політичних рішень,
розробки та реалізації зовнішньополітичних стратегій на національному та
міжнародному рівнях з урахуванням
ризиків і загроз сучасної регіональної
системи міжнародних відносин.
Завдання програми. Із завершенням навчання студенти повинні отримати:
• розуміння нової ролі Східної Європи
в постбіполярній системі міжнародних відносин та ключових дебатів з
цієї проблеми;
• здатність аналізувати виклики і загрози регіонального розвитку, співвідношення процесів глобалізації та
регіоналізації в міжнародних відносинах;
• глибокі знання щодо актуальних регіональних інтеграційних процесів,
місця та ролі України в них;

здатність оцінювати вплив позарегіональних акторів на розвиток
ситуації у Східній Європі (США,
Росія, КНР);
розуміння ролі та внеску ЄС в регіональний порядок денний, зокрема,
ініціатив
Європейська
політика сусідства та Східне партнерство;
поглиблені знання про субрегіональні організації та ступінь політичного
й
економічного
співробітництва країн Центральної і Східної Європи.

Кваліфікація,
юється:

що

присво-

Освітня: Магістр міжнародних
відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій за спеціалізацією східноєвропейські дослідження.
Професійна: політолог-міжнародник, перекладач.
Профіль програми:
Програма є міждисциплінарною,
інтегрованою за своєю природою,

що передбачає як індивідуальний, так
і колективний формат роботи студентів. З моменту заснування програми в
2013 році на ній навчались студенти з
інших країн, зокрема із США, Великобританії, Канади, Франції, Польщі,
Литви, Туреччини, Індії, Нігерії, Гвінеї,
Азербайджану, Грузії.
Обсяг освітньої програми: 90
кредитів ЄКТС
Термін навчання: 1 рік 5 місяців
Форма навчання: денна
Термін подачі документів для
вступу: щороку у серпні
Мова навчання: англійська
Структура програми
Обов’язкові дисципліни:
• Східноєвропейські дослідження
• Східна Європа в світовій політиці
• Міжнародні конфлікти в Східній
Європі
• Геополітика
• Україна в світовій політиці
• Інститути регіональної інтеграції
в Східній Європі
• Націоналізм в політиці країн
Східної Європи
• Регіональний вимір у дослідженнях міжнародної безпеки
• Виконання магістерської роботи
• Переддипломна практика
Дисципліни вільного вибору
студента:
• Зовнішньополітичні стратегії країн
Східної Європи
• Політика США у Східній Європі
• Забезпечення безпеки в країнах
Східної Європи
• Політика ЄС щодо Східної Європи

