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підрозділу 
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комунікації та регіональні студії» 

 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії 
 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС,  

термін навчання  4 роки 
Наявність акредитації 
  

Акредитована Національним агентством з забезпечення якості 
вищої освіти 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл,  
ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Диплом бакалавра 
Мова(и) викладання Українська мова, англійська мова 
Основні поняття та їх 
визначення  

2 – Мета освітньої програми 
  Надати  теоретичні знання та практичні уміння і навички для 

успішного виконання професійних обов’язків у сфері 
міжнародних відносини та суспільних комунікацій з акцентом 
на розвитку компетентностей, необхідних для аналітичної, 
прогностичної та дослідницької роботи. 

 



 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність) 

Соціальні та поведінкові науки у відповідності з 
міжнародними стандартами. Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії.  
(цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки : 
спільні дисципліни спеціальності циклу професійної та 
практичної підготовки ; професійні дисципліни 
спеціалізацій циклу професійної та практичної підготовки; 
навчальні дисципліни інших освітніх програм (10:29:55:6) 

Орієнтація освітньої 
програми 

Дисципліни профілю програми  базуються на загальновідомих 
положеннях та результатах сучасних наукових досліджень у 
галузі «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 055.  
Освітня програма орієнтована як на професійну діяльність, 
що охоплює виконання завдань з аналізу і прогнозування 
глобальних та регіональних процесів, їх математичного 
моделювання із використанням сучасних комп’ютерних 
програм, проведення наукових досліджень у сфері 
міжнародних відносин та суспільних комунікацій 

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій. 
Ключові слова: міжнародні відносини, суспільні комунікації, 
прикладний аналіз інформації, аналітична діяльність, 
моделювання та прогнозування у міжнародних відносинах, 
інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики 

Особливості та 
відмінності 

Освітня програма передбачає вивчення окремих компонентів 
англійською мовою Головні положення опираються на 
знання студентами міжнародної інформації як методичної 
бази, теорії міжнародних відносин як теоретичної основи, а 
також на сформовані знання з нормативного курсів та 
вибіркових курсів. Основною відмінністю, є те що  студенти 
повинні вміти застосовувати математичні методи для 
аналізу проблем міжнародних відносин, суспільних 
комунікацій та регіональних студій. 
 
 

4 – Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 
подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Зміст та структура  профілю програми  дає змогу  отримати 
знання та навички і працевлаштуватися в державному та 
приватному секторах у різних сферах діяльності, зокрема: 



Міністерство закордонних справ, інформаційно-аналітичні 
центри , інформаційні агентства, засоби масової інформації 

Подальше навчання Освітньо-наукові програми підготовки доктора філософії в 
галузях соціальних та поведінкових наук, інформаційних 
технологій 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Структура  профілю програми складається з   лекцій, , 
практичних занять, самостійної роботи дисциплін профілю. 
Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота 
на основі підручників, навчальних посібників та конспектів 
лекцій, електронних навчально-методичних комплексів, 
консультації із викладачами, підготовка курсових робіт, 
проходження та захист  практик перед спеціально утвореними 
комісіями з викладачів кафедри,  захист бакалаврської 
кваліфікаційної роботи. 

Оцінювання Екзамени з письмовою та усною компонентами, 
лабораторні звіти, контрольні роботи, презентації, поточний 
контроль, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи. 
 

 
6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 
регіональних студій, у процесі навчання, що передбачає 
застосування теорій та методів   кращих практик у сфері 
міжнародних відносин та суспільних комунікацій. 



Загальні 
компетентності 

ЗК1)вміння шукати, обробляти та аналізувати інформацію; 
ЗК2)здатність виявляти та формулювати проблему, 
знаходити та обґрунтовувати варіанти її вирішення; 
ЗК3). здатність працювати у команді. 
ЗК4)Здатність ідентифікувати, використовувати, 
інтерпретувати, критично сприймати та прогнозувати 
інформацію. 
ЗК5)Здатність до аналізу і синтезу, проблем міжнародних 
відносин та суспільних комунікацій 
ЗК6)Вміння та здатність поєднувати різні наукові методи 
для отримання результатів та варіантів вирішення проблем 
міжнародних відносин та суспільних комунікацій. 
ЗК7)Здатність організувати та аналізувати результати 
складних досліджень 
ЗК 8).Здатність працювати в команді. 
ЗК. 9).Здатність застосовувати знання на практиці. 
ЗК 10).Вміти застосовувати методи аналітичної діяльності 
для аналізу та прогнозування міжнародних відносин та 
суспільних комунікацій 
ЗК 11)Знати методологію, сучасні тенденції й актуальні 
проблеми інформаційно-аналітичної діяльності в 
міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях. 
ЗК 12. бути здатними визначати чинники впливу на перебіг 
різних типів суспільно-політичних явищ в соціальних та 
міжнародних комунікаціях; 
ЗК 13)знати підходи до аналізу та регулювання кризових 
суспільно-політичних відносин  
ЗК14 )знати типи проблем та суспільно-політичних явищ, 
що у рамках дослідження міжнародних відносин та 
суспільних комунікацій.  
ЗК 15).уміти оцінювати та виявляти загрози та виклики  у 
міжнародних відносинах та суспільних комунікаціях 
ЗК 16) Здатність формувати та приймати логічно - 
обґрунтовані рішення  
ЗК 17)Здатність практично використовувати отримані 
знання 
ЗК 18)Здатність об’єктивно інтерпретувати отриману інформацію 
з допомогою автоматизованих засобів та прикладних 
комп’ютерних програм. 
ЗК 19 )Здатність використовувати моніторингові інформаційно-
аналітичні системи для вирішення конкретних проблем 
міждисциплінарного характеру 
ЗК 20). Виявляти та  формулювати проблему та обґрунтовувати 
варіанти її вирішення 
 
 
 
 
 



Спеціальні (фахові) 
компетентності 

ФК 1) розуміння взаємозв'язків та залежностей між сферами 
суспільного життя всередині країн та у міжнародному середовищі; 

ФК 2)  здатність отримати якісну інформацію про закономірності 
міжнародних інформаційних відносин з числових даних.                                           

ФК 3)  обирати та використовувати методи управління 
інформаційними потоками в міжнародних відносинах та 
суспільних комунікаціях. 

  ФК 4)   вміти аналізувати поведінку суб’єктів міжнародного 
публічного права на предмет відповідності міжнародно-правовим 
нормам. 

 ФК 5)  здатність використовувати обчислювальні засоби як 
допомогу автоматизації обробки  інформації. 

ФК 6)здатність використовувати інтелектуальні системи для 
розв’язування проблем в міжнародних відносинах і суспільних 
комунікаціях. 

ФК  7) знання особливостей та технологій здійснення 
інформаційно-психологічного впливу з метою вчасного 
ефективного виявлення задля уникнення подальшої конфронтації. 

ФК  8)  розуміння специфіки побудови вдалої репутації як одног з 
визначальних чинників успішності і сталості на міжнародній 
арені. 

ФК 9)володіти систематизованими знаннями з основ теорії 
методів та моделей прийняття рішень та володіти методологією їх 
використання у галузі аналізу міжнародних відносин  держав 
членів ЕС та країн сусідів. 

ФК 10) здатність володіти сучасними технологіями пошуку, 
обробки і представлення інформації для аналізу методами теорії 
прийняття рішень процесів у міжнародних інформаційних 
системах. 

ФК 11) вміння створювати бази даних в конкретній предметній 
області,  працювати з  базами даних, здатність отримати якісну 
інформацію з числових даних, здатність розробляти 
експериментальні дослідження і спостереження і аналізувати їх 
результати. 

ФК 12) вміти застосувати методи наукових досліджень у сфері 
міжнародних відносин та комунікацій   для  написання 
кваліфікаційних робіт 

ФК 14) здатність проводити математичне моделювання проблем 
міжнародних  відносин та суспільних комунікацій, та 
інтерпретувати результати. 

ФК 15) здатність використовувати обчислювальні засоби для 
аналізу міжнародних інформаційних процесів і для отримання 



подальшої інформації. 

ФК 16) розуміння сильних і слабких сторін розбудови політики 
мультикультуралізму. 

ФК 17) здатність проводити медіа моніторинги аналізувати 
конкретні події міжнародних інформаційних відносин і на їх 
підставі робити аргументовані висновки та рекомендації для 
державних структур та дипломатичних установ.  

ФК 18) базові знання основних законодавчих та нормативно-
правових актів довідкових матеріалів, чинних стандартів, 
інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі 
міжнародних відносин 

ФК 19)здатність виконувати функціональні обов’язки 
менеджера з комунікацій 

ФК 20) розуміння ролі європейських дослідницьких 
організацій у аналізі та формуванні зовнішньої політики; 
 

 

 
 

 



 

7 – Програмні результати навчання 
Знання ПР 1)знати загальнотеоретичні поняття і категорії дисциплін міжнародних 

відносин суспільних комунікацій та регіональних студій. 

ПР 2)знати сутність концепцій та моделей  міжнародного співробітництва в сфері 
інформації і комунікації; 

ПР 3)знати роль та функції міжнародних організацій у формуванні і реалізації 
концепту інформаційного  суспільства як чинника міжнародного розвитку; 

ПР 4)знати практику реалізації міжнародної інформаційної політики на 
глобальному, регіональному (європейському) та національному рівнях; 

ПР 5)вміти здійснювати порівняльний аналіз правових норм, інститутів та явищ 
різних країн; 

ПР6) визначати характерні ознаки та особливості міжнародних інформаційних 
процесів 

ПР 7)уміти аналізувати особливості і тенденції розвитку інформаційного 
суспільства шляхом інноваційних прикладних технологій (мозковий штурм, 
SWOT-аналіз та ін.);  

ПР 8) уміти застосовуваи інформаційних технології в галузі міжнародних 
відносин. 

ПР 9) знати фундаментальні норми міжнародного  права. 

ПР 10) розуміти специфіку впливу міжнародного права як на державну політику. 

ПР 11) знати фундаментальні основи будови і роботи міжнародних 
інформаційних системи і їх технологій, комп’ютерних мереж, перспективи їх 
розвитку і методи безпечної роботи; 

ПР12) знати класифікацію міжнародних інформаційних систем і технологій і 
основні характеристики їх видів і складових; 

ПР13) знати основні методи аналізу і основні методи створення математичних 
моделей міжнародних інформаційних систем; 

ПР14) уміти аналізувати роботу міжнародних інформаційних систем і розробляти 
математичні моделі, які використовуються для дослідження міжнародних 
відносин, уміти використовувати існуючі математичні моделі і уміти 
інтерпретувати результати моделювання; 

ПР 15) знати основні методи аналізу і основні методи створення математичних 
моделей теорії прийняття рішень міжнародних інформаційних систем у контексті 
держав членів ЕС та країн сусідів; 

 

 

 

 



Уміння ПР 16) аналізувати факти, явища і процеси у складних соціальних системах; 
ПР 17) поєднувати досягнення і методи різних дисциплін для отримання 
результатів; 
ПР 18)застосовувати методи аналітичної діяльності для виявлення та аналізу 
маніпулятивних технологій в міжнародних відносинах і суспільних 
комунікаціях; 
ПР 19)здійснювати охорону та захист прав інтелектуальної власності у 
випадку їх порушень; 
ПР 20)визначати загрози та чинники, що впливають на систему національної 
безпеки в умовах викликів сучасності. 
ПР 21)  забезпечити розуміння стратегій формування інформаційної безпеки 
держави, міжнародного іміджу держави. 
ПР 22) вивчити особливості застосування інформаційних технологій у 
зовнішній політиці держави. 
 

Комуні- 
кація 

ПР 23)здатність складати офіційні документи, представляти результати 
виконаної роботи; 
ПР 24)здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, 
використовуючи професійну термінологію; 
 

Автономія і 
відпові-
дальність 

ПР 25)здатність діяти соціально відповідально, керуючись етичними 
міркуваннями;  
ПР 26)здатність до адаптації та дії у новій ситуації;  
ПР 27)здатність до критичної оцінки своєї діяльності, самовдосконалення, 
самоосвіти; 
ПР 28)здатність оцінювати та підтримувати якість зробленої роботи. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Специфічні 
характеристики 
кадрового забезпечення 

Понад 90% професорсько-викладацького складу, задіяного до 
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають 
наукові ступені за спеціальністю 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-технічного 
забезпечення 

Використання комп’ютерних класів з потужними 
комп’ютерами, об’єднаними у локальні мережі для виходу до 
Інтернету, та сучасним програмним забезпеченням 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища 
Національного університету «Львівська політехніка» та 
авторських розробок професорсько-викладацького складу. 

 



9 – Основні компоненти освітньої програми 
Перелік освітніх 
компонентів 

Навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, 
магістерська кваліфікаційна робота 

10 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним 
університетом «Львівська політехніка» та університетами 
України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Національним 
університетом «Львівська політехніка» та вищими 
навчальними закладами країн-партнерів 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Можливе після вивчення курсу української мови 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Компоненти освітньої програми 
 
Код Назва компонента ОП Обсяг 

компонента 
в кредитах 

ЄКТС 

Структура 
навчального 

навантаження, 
ауд. год. 

Форма 
підсумкового 

контролю 

Спільні компоненти освітньої програми 
Цикл професійної та практичної підготовки. 

СК1 Порівняльне 
конституційне право 

5 Лек. – 2, Пр. – 2 екзамен 

СК2 Міжнародне право 4 Лек. – 2, Пр. – 2 екзамен 
СК3 Міжнародна 

інформація 
4 Лек. – 2, Пр. – 2 екзамен 

Дисципліни за вибором студента  
Цикл професійної та практичної підготовки. 

 
С78 Автоматизація обробки 

інформації 
5 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С79 Аналітико-правові аспекти 
міжнародних інформаційних 
відносин 

5 Лек. – 1, Пр. – 1 залік 

С80 Вступ до прикладних 
досліджень міжнародних 
відносин і 
суспільних комунікацій 

5 Лек. – 2, Пр. – 2 екзамен 

С81 Комп'ютерна обробка 
інформації 

5 Лек. – 1, Л.р. – 2 залік 

С82 Основи моделювання 
міжнародних інформаційних 
відносин 

3 Лек. – 2, Л.р. – 2 залік 

С83 Регіоналізаційний вимір 
міжнародних процесів 

6 Лек. – 1, Пр. – 1 залік 

С84 Теорія і практика 
інформаційно-знаннєвого 
суспільства 

6 Лек. – 1, Пр. – 2 залік 

С85 Технології аналізу прийняття 
рішень у державах членах ЄС 
та країнах-сусідах 

6 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С86 Технології інформаційного 
менеджменту міжнародних 
відносин і 
суспільних комунікацій 

6 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С87 Технології інформаційно-
психологічного впливу в 
міжнародних 
відносинах і суспільних 
комунікаціях 

6 Лек. – 1, Л.р. – 2 залік 

 

 

 



С88 Аналіз та прогнозування криз 
та конфліктів у Центрально-
Східній Європі 

7 Лек. – 2,. Л.р – 2 екзамен 

С89 Експертні системи у 
міжнародних відносинах і 
суспільних 
комунікаціях 
 

7 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С90 Інформаційно-аналітична 
діяльність у міжнародних 
відносинах і суспільних 
комунікаціях 

7 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С91 Міжнародні інформаційні 
системи та технології 

7 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С92 Основи баз даних у 
міжнародних відносинах і 
суспільних 
комунікаціях 

7 Лек. – 2, Л.р. – 2 залік 

С93 Технології бренд-комунікації 7 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 
С94 Європейські кризові 

комунікації 
8 Лек. – 1, П.р. – 1 залік 

С95 Права людини в 
інформаційному суспільстві 

8 Лек. – 1, П.р. – 1 екзамен 

С96 Технології віртуальної 
дипломатії 
 

8 Лек. – 1, П.р. – 1 екзамен 

С97 Технології міжкультурних  
комунікацій 

8 Лек. – 1, П.р. – 2 екзамен 

С98 Автоматизація обробки 
Інформації (Курсова робота) 
 
 

5 – – 

С99 
 

Технології аналізу прийняття 
Рішень у державах членах  
ЄС та країнах 
сусідах(курсова робота) 

6 – – 

С100 
 
 

Аналіз та прогнозування 
криз та конфліктів у 
Центрально-Східній Європі. 
(курсова робота) 

7 – – 

 


