
проект 
 

Профіль програми магістра за спеціальністю  
 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

 

Спеціалізації  «Міжнародна інформація» 
 

(вибіркові блоки: 
  «Прикладний аналіз інформації та прогнозування глобальних і  

регіональних процесів» ; 
 

«Інформаційно-аналітичне забезпечення  
зовнішньої політики європейських держав») 

1 – Загальна інформація 
Повна назва закладу 
вищої освіти та 
структурного 
підрозділу 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Кафедра міжнародної інформації 

Повна назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу 

Магістр за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії 
 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 1.5 роки 

Наявність акредитації 
  

Акредитована  

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

Передумови Перший (бакалаврський) рівень 
Мова(и) викладання Українська мова, англійська мова 
Основні поняття та їх 
визначення 

У програмі використано основні поняття та їх визначення 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

 



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: 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 

Освітня програма орієнтована як на професійну діяльність, 
що охоплює виконання завдань з аналізу і прогнозування 
глобальних та регіональних процесів, так і на 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. 
Освітня програма має чотири спеціалізації: Прикладні 
дослідження міжнародних політичних відносин, Стратегічні 
дослідження у міжнародних відносинах, Прикладний аналіз 
інформації та прогнозування глобальних і регіональних 
процесів, Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 
політики європейських держав. 
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 

В освітній програмі акцент робиться на аналізі інформації у 
сфері міжнародних відносин, у тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій і систем. Освітня 
програма передбачає вивчення окремих компонентів 
англійською мовою. 

 



4 – Придатність випускників освітньої програми до працевлаштування та 
подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в державному та приватному секторах у різних 
сферах діяльності, зокрема:  
спеціаліст державної служби, експерт із суспільно-
політичних питань; консультант із суспільно-політичних 
питань (в партіях та інших громадських організаціях); 
політичний оглядач; аналітик з комп'ютерних комунікацій; 
аналітик комп'ютерних систем; науковий співробітник 
(обчислювальні системи, політологія); інженер із 
застосування комп'ютерів; асистент; викладач вищого 
навчального закладу; фахівець із зв'язків з громадськістю та 
пресою; фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; 
перекладач. 

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

 

5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна 
робота на основі підручників, навчальних посібників та 
конспектів лекцій, електронних навчально-методичних 
комплексів, консультації викладачів, підготовка курсових 
робіт, проходження практик, підготовка магістерської роботи. 

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

 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі 
міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 
студій, або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов та вимог. 



Загальні 
компетентності 

ЗК 1) вміння шукати, обробляти та аналізувати інформацію; 
ЗК 2) здатність виявляти та формулювати проблему, знаходити та 

обґрунтовувати варіанти її вирішення; 
ЗК 3) здатність діяти соціально відповідально, керуючись 

етичними міркуваннями;  
ЗК 4) здатність до адаптації та дії у новій ситуації;  
ЗК 5) здатність до аналізу та синтезу; 
ЗК 6) здатність до критичної оцінки своєї діяльності, 

самовдосконалення, самоосвіти; 
ЗК 7) здатність застосовувати здобуті знання у практичній 

професійній діяльності; 
ЗК 8) здатність оцінювати та підтримувати якість зробленої 

роботи; 
ЗК 9) здатність складати офіційні документи, представляти 

результати виконаної роботи; 
ЗК 10) здатність працювати в міжнародному та мультикультурному 

середовищі; 
ЗК 11) здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію; 
ЗК 12) здатність генерувати нові ідеї, креативність; 
ЗК 13) дослідницькі вміння і навички;  
ЗК 14) вміння використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології у професійній діяльності; 
ЗК 15) вміння та здатність поєднувати досягнення і методи різних 

дисциплін для отримання результатів; 
ЗК 16) здатність організувати та аналізувати результати складних 

досліджень; 
ЗК 17) здатність працювати у команді. 

 

Спеціальні 
(фахові) 
компетентності 

Для усіх спеціалізацій 
ФК 1) знання у сфері європейської інтеграції та права ЄС; 
ФК 2) розуміння механізмів прийняття законодавчих актів та 

політичних рішень у європейських інституціях; 
ФК 3) розуміння сучасних глобальних тенденцій та чинників, які 

впливають на глобальний розвиток; 
ФК 4) розуміння взаємозв'язків та залежностей між сферами 

суспільного життя всередині країн та у міжнародному 
середовищі; 

ФК 5) вміння обирати, застосовувати та поєднувати методи 
прогнозування та проектування майбутнього; 

ФК 6) уміння розробляти інформаційні стратегії для побудови 
іміджу держави; 

ФК 7) знання специфіки ведення інформаційних війн на 
міжнародному, регіональному та локальному рівнях; 

ФК 8) обізнаність у методах та засобах здійснення маніпулятивних 
інформаційних впливів через ЗМІ, Інтернет, соціальні 
мережі; 

ФК 9) знання основоположних принципів та норм національного 
законодавства держав світу у сфері інформаційних відносин 



та захисту прав інтелектуальної власності; 
ФК 10) знання специфіки правової охорони та захисту різних 

категорій об’єктів права інтелектуальної власності; 
ФК 11) обізнаність у методах та засобах реалізації європейської 

політики безпеки в умовах сучасних викликів; 
ФК 12) уміння використовувати інформаційні технології та системи 

для реалізації своїх конституційних прав та інтересів. 
 
Додатково для спеціалізації: Прикладний аналіз інформації та 
прогнозування глобальних і регіональних процесів 
ФК 13) здатність проводити математичне моделювання ситуації в 

міжнародних відносинах та інтерпретувати результати; 
ФК 14) розуміння своїх прав та обов’язків у відносинах на ринку 

інформаційних продуктів і послуг, а також у сфері права 
інтелектуальної власності; 

ФК 15) розуміння ролі інформаційних систем і технологій у 
процесах становлення громадянського суспільства та 
демократизації; 

ФК 16) здатність аналізувати комунікаційний акт як функціональну 
одиницю комунікаційного процесу; 

ФК 17) здатність виконувати функціональні обов’язки менеджера з 
комунікацій. 

 
Додатково для спеціалізації: Інформаційно-аналітичне 
забезпечення зовнішньої політики європейських держав 
ФК 18) уміння аналізувати зовнішньополітичні комунікативні 

процеси; 
ФК 19) розуміння ролі європейських дослідницьких організацій у 

аналізі та формуванні зовнішньої політики; 
ФК 20) здатність використовувати методологію проектування, 

впровадження та наповнення компонентів електронного 
уряду на різних рівнях публічного адміністрування; 

ФК 21) здатність використовувати інформаційні технології для 
ведення електронного документообігу, взаємодії із бізнесом, 
громадянами та міжнародною спільнотою; 

ФК 22) знання та здатність використовувати геоінформаційні 
технології  в галузі міжнародних відносин та соціальних 
комунікацій. 

 

 



 

7 – Програмні результати навчання 
Знання Для усіх спеціалізацій 

ПР 1) історії розвитку і сучасних особливостей процесу європейської 
інтеграції та права Європейського Союзу; 

ПР 2) механізмів прийняття законодавчих актів та політичних рішень у 
європейських інституціях; 

ПР 3) понять, особливостей, принципів та основ правового регулювання 
у ЄС; 

ПР 4) сучасних тенденцій та основних прогнозів щодо майбутніх змін у 
різних сферах людської діяльності; 

ПР 5) взаємозв'язків та залежностей між сферами суспільного життя 
всередині країн та у міжнародному середовищі; 

ПР 6) механізмів застосування інформаційної зброї як засобу реалізації 
інформаційно-психологічного впливу; 

ПР 7) методів та засобів здійснення маніпулятивних інформаційних 
впливів через ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі; 

ПР 8) основоположних принципів та норм національного законодавства 
держав світу у сфері інформаційних відносин та захисту прав 
інтелектуальної власності; 

ПР 9) специфіки правової охорони та захисту різних категорій об’єктів 
права інтелектуальної власності; 

ПР 10) особливостей та засобів реалізації європейської політики безпеки 
в умовах сучасних викликів. 

 
Додатково для спеціалізації: Прикладний аналіз інформації та 
прогнозування глобальних і регіональних процесів 
ПР 11) своїх прав та обов’язків у відносинах на ринку інформаційних 

продуктів та послуг; 
ПР 12) ролі інформаційних систем і технологій у процесах становлення 

громадянського суспільства та демократизації; 
ПР 13) інформаційних технологій в галузі міжнародних відносин. 

 
Додатково для спеціалізації: Інформаційно-аналітичне забезпечення 
зовнішньої політики європейських держав 
ПР 14) основних геоінформаційних систем і технологій; 
ПР 15) ролі і особливостей діяльності європейських дослідницьких 

організацій у сфері аналізу та формування зовнішньої політики. 
ПР 16) засад взаємодії громадян, представників органів влади, 

громадських організацій з використанням технологій 
електронного урядування. 

 
 



Уміння Для усіх спеціалізацій 
ПР 17) застосовувати норми права ЄС у практичній та науковій діяльності; 
ПР 18) обирати, застосовувати та поєднувати методи прогнозування та 

проектування майбутнього; 
ПР 19) аналізувати факти, явища і процеси у складних соціальних 

системах; 
ПР 20) поєднувати досягнення і методи різних дисциплін для отримання 

результатів; 
ПР 21) розробляти інформаційні стратегії для побудови іміджу держави; 
ПР 22) визначати характерні ознаки та особливості ведення інформаційних 

війн в міжнародних відносинах; 
ПР 23) аналізувати причини та наслідки  застосування технологій 

маніпулятивного впливу в інформаційних війнах сучасності; 
ПР 24) застосовувати методи аналітичної діяльності для виявлення та 

аналізу маніпулятивних технологій в міжнародних відносинах і 
суспільних комунікаціях; 

ПР 25) здійснювати охорону та захист прав інтелектуальної власності у 
випадку їх порушень; 

ПР 26) визначати загрози та чинники, що впливають на систему 
національної безпеки в умовах викликів сучасності. 

 
Додатково для спеціалізації: Прикладний аналіз інформації та 

прогнозування глобальних і регіональних процесів 
ПР 27) застосовувати інформаційні технології та системи для реалізації 

своїх конституційних прав та інтересів; 
ПР 28) проводити математичне моделювання ситуації в міжнародних 

відносинах та інтерпретувати результати; 
ПР 29) використовувати інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності у сфері міжнародних відносин. 
 
Додатково для спеціалізації: Інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньої політики європейських держав 
ПР 30) збирати географічну інформацію та проводити картографічне 

моделювання; 
ПР 31) використовувати сучасне програмне забезпечення для 

розв’язування задач у конкретній предметній області, зокрема для 
вирішення проблем у міжнародних відносинах; 

ПР 32) використовувати методологію проектування, впровадження та 
наповнення компоненту електронного уряду на різних рівнях 
публічного адміністрування; 

ПР 33) використовувати інформаційні технології для ведення електронного 
документообігу, взаємодії із бізнесом, громадянами та 
міжнародною спільнотою. 

 
 

 

 



Комуні- 
кація 

Для усіх спеціалізацій 
ПР 34) здатність складати офіційні документи, представляти результати 

виконаної роботи; 
ПР 35) здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, 

використовуючи професійну термінологію; 
ПР 36) здатність працювати в міжнародному та мультикультурному 

середовищі; 
ПР 37) здатність працювати у команді. 

Автономія і 
відпові-
дальність 

Для усіх спеціалізацій 
ПР 38) здатність діяти соціально відповідально, керуючись етичними 

міркуваннями;  
ПР 39) здатність до адаптації та дії у новій ситуації;  
ПР 40) здатність до критичної оцінки своєї діяльності, 

самовдосконалення, самоосвіти; 
ПР 41) 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 з виходом до 
Інтернету, та сучасним програмним забезпеченням; 
застосування комп’ютерної моделі для аналізу і 
прогнозування у міжнародних відносинах  

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 
СК1 Право Європейського 

Союзу 
4 Лек. – 1, Пр. – 1 залік 

СК2 Футурологія 4 Лек. – 1, Пр. – 2 екзамен 
СК3 Іміджологія 3 Лек. – 1, Пр. – 1 екзамен 
СК4 Інформаційні війни 3 Лек. – 1, Пр. – 1 екзамен 
СК5 Інтелектуальна власність 5 Лек. – 1, Пр. – 2 екзамен 
СК6 Рекламні стратегії в 

міжнародних відносинах, 
суспільних комунікаціях та 
регіональних процесах 

5 Лек. – 1, Пр. – 2 екзамен 

СК7 Європейська безпека і 
Україна 

5 Лек. – 1, Пр. – 2 екзамен 

Компоненти спеціалізації: Прикладний аналіз інформації та прогнозування 
глобальних і регіональних процесів 

С31 Інформаційно-
комунікаційний 
менеджмент 

3 Лек. – 1, Л.р. – 1 екзамен 

С32 Математичне моделювання 
та прогнозування у 
міжнародних відносинах та 
суспільних комунікаціях 

5 Лек. – 2, Л.р. – 2 екзамен 

С33 Методологія прикладних 
досліджень міжнародних 
систем та глобального 
розвитку 

3 Лек. – 1, Пр. – 2 залік 

С34 Правові основи ринку 
інформаційних продуктів 
та послуг 

3 Лек. – 1, Пр. – 1 екзамен 

С35 Математичне моделювання 
та прогнозування у 
міжнародних відносинах та 
суспільних комунікаціях 
(КР) 

3 -  залік 

С36 Дослідницька 
(інформаційно-аналітична) 
практика 

4,5 - залік 

С37 Практика за темою 
магістерської 
кваліфікаційної роботи 

7,5 - залік 

С38 Виконання магістерської 
кваліфікаційної роботи 

15 - - 

Компоненти спеціалізації: Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої 



політики європейських держав 
С41 Геоінформаційні системи 

та бази даних для 
дослідження процесів на 
європейському континенті 

3 Лек. – 1, Л.р. – 1 залік 

С42 Конфліктогенний 
потенціал європейського 
континенту 

3 Лек. – 1, Пр. – 2 екзамен 

С43 Основи інформаційно-
аналітичного забезпечення 
зовнішньої політики 
європейських держав 

5 Лек. – 2, Пр. – 2 екзамен 

С44 Теорія і практика 
електронного урядування в 
державах ЄС 

3 Лек. – 1, Л.р. – 1 екзамен 

С45 Основи інформаційно-
аналітичного забезпечення 
зовнішньої політики 
європейських держав (КР) 

3 - залік 

С46 Дослідницька 
(інформаційно-аналітична) 
практика 

4,5 - залік 

С47 Практика за темою 
магістерської 
кваліфікаційної роботи 

7,5 - залік 

С48 Виконання магістерської 
кваліфікаційної роботи 

15 - - 

 
 
 


