
 

Сьогодні Україна проходить непрості 
випробування щодо відстоювання свого єв-
ропейського вибору. Вона мусить проти-
стояти розв’язаній Росією інформаційній 
війні проти нашої держави. І, нажаль, ми не 
завжди успішно протидіємо інформацій-
ним атакам нашого сусіда. Причина – брак 
кваліфікованих кадрів. Про це вже говорять 
всі. У той же час, тільки на спеціалізації 
«Міжнародна інформація», окрім, звісно, 
шкіл СБУ, готують фахівців, які володіють 
необхідними методами та знаннями проти-
дії інформаційним впливам, маніпуляціям 
масовою свідомістю, захистом нашого су-
веренітету в інформаційному просторі. 

З іншого боку, війни та конфлікти 
завжди закінчуються. І вже сьогодні необ-
хідно дбати про можливість знайти своє мі-
сце у все більш глобалізованому та 
комп’ютеризованому світі. Спеціалізація 
«Міжнародна інформація» може не тільки 
допомогти Вам в цьому, а й надати базис, 
необхідні компетенції для роботи в нових 
умовах, в умовах появи нових професій, 
яких ще донедавна не існувало. Зокрема, це 
робота з управління інформаційними пото-
ками в соціальних мережах, організація та 
супровід Інтернет-порталів, представництв 
українських та закордонних компаній в Ін-
тернет та соціальних мережах, оцінка та 
аналіз політичних та економічних ризиків 
проектів, рекламних компаній, робота в 
ЗМІ, інтернет-журналістика, організація 
політичних рухів, робота перекладачами 
тощо.  

З нами всі Ваші мрії про майбутнє  
стануть реальністю! 

Чому Ми? Чому Вам варто навчатися 
саме на спеціальності «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» за спеціалізацією «Міжнародна ін-
формація»? 

Тому, що саме ця спеціальність - 
єдина в Україні, де випускники отриму-
ють кваліфікацію інформаційного аналі-
тика. Це спеціальність нового покоління! 
Вона започаткована в Україні у 1993 р. У 
змісті освіти за цією спеціальністю (до 
2015 р. мала назву - «Міжнародна інфор-
мація») враховані новітні тенденції розви-
тку світу і потреби світового ринку праці 
у фахівцях нового покоління, які володі-
ють комп’ютерною технікою, методами 
комунікації, впливу на масову свідомість, 
аналізом та прогнозуванням розвитку су-
спільства в економічній, політичній, соці-
альній, інформаційній сферах! 

Ми готуємо таких фахівців більше 15 
років. Наші випускники працюють в ЄС, 
США, Канаді, Росії. Займають провідні 
посади в компаніях, організаціях, підпри-
ємствах державного та приватного сек-
тору в Україні. Наші студенти постійно 
виборюють гранти на безкоштовне нав-
чання за кордоном, перемагають у всеук-
раїнських конкурсах наукових робіт, 
приймають активну участь у роботі моло-
діжних міжнародних організацій.  

Професіоналізм, ґрунтовність та все-
бічність підготовки за спеціалізацією 
«Міжнародна інформація» гарантують 
високу конкурентоздатність наших ви-
пускників! 

На спеціальності «Міжнародні відно-
сини, суспільні комунікації та регіона-
льні студії» за спеціалізацією «Міжна-
родна інформація» 
Ви будете вивчати предмети: 
♦ країнознавство; 
♦ теорія міжнародних відносин; 
♦ дипломатична та консульська служба, 

протокол та етикет; 
♦ міжнародні економічні відносини; 
♦ основи економіки і менеджменту; 
♦ міжнародне та інформаційне право; 
♦ сучасні психотехнології 
♦ теорія та практика комунікацій; 
♦ інформаційні війни; 
♦ теорія масової комунікації; 
♦ зв’язки з громадськістю (Public relations); 
♦ конфліктологія; 
♦ міжнародна інформація; 
♦ міжнародні інформаційні системи і тех-

нології; 
♦ інформаційно-аналітична діяльність в 

міжнародних відносинах; 
♦ системний аналіз та теорія прийняття рі-

шень; 
♦ комп’ютерний дизайн та реклама; 
♦ математичне моделювання та прогнозу-

вання міжнародних відносин; 
♦ бази даних та системи штучного інтеле-

кту; 
♦ комп’ютерна обробка даних; 
♦ теорія інформації;  
♦ інфографіка; 
♦ а також поглиблене вивчення іноземних 

мов – англійської та німецької. 
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Випускники спеціальності «Міжнаро-
дні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» за спеціалізацією 
«Міжнародна інформація» можуть 
займати посади: 

♦  політичний консультант, експерт; 
♦ фахівець із зв’язків з громадськістю, пресою 

та обміну інформацією; 
♦ державний та муніципальний службовець; 
♦ перекладач міжнародних організацій, інозе-

мних компаній та їх представництв в Україні 
♦ аналітик консолідованої інформації; 
♦ інформаційний та бізнес-аналітик міжнаро-

дних урядових та неурядових організацій, 
державних та приватних установ і компа-
ній; 

♦ контент-менеджер та керівник інформацій-
них проектів, рекламних компаній партій-
них та суспільних організацій, підприємств, 
установ та їх представництв у соціальних 
мережах; 

♦ викладач вищого навчального закладу;  
♦ науковий співробітник 

 
Випускники можуть працювати:  

♦ в інформаційно-аналітичних, рекламних, 
маркетингових відділах державних установ 
та приватних підприємств;  
♦ у регіональних та закордонних пред-
ставництвах, відділеннях міжнародних 
організацій та фондів;  
♦ у правоохоронних органах; 
♦ у ЗМІ (радіо, телебачення, преса); 
♦ у PR- відділах політичних партій, гро-
мадських рухів, установ, фірм, підпри-
ємств будь-якої форми власності; 
♦ у туристичних фірмах. 

По закінченню спеціальності «Міжна-
родні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» за спеціалізацією «Між-
народна інформація» Ви отримаєте освіт-
ньо-кваліфікаційні рівні:  
• бакалавр міжнародних відносин (4 роки 

навчання); 
кваліфікація: 3484 - фахівець із  
інформаційно-аналітичного забезпечення 
міжнародних відносин. 
на базі бакалавра  
• магістр з міжнародних відносин (1,5 

роки навчання); 
Кваліфікації (зверніть увагу - дві, а не одну!): 
2443.2 - інформаційний аналітик-міжна-

родник; 
2444.2 – перекладач. 
Спеціалізація: "Міжнародна інформація" 
 
МІСЦЕ РОБОТИ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛІ-
ЗАЦІЄЮ «МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ» 
Перш за все, зауважимо, ми готуємо АНА-

ЛІТИКІВ – спеціалістів, які не тільки збира-
ють, зберігають та подають інформацію, а й 
прогнозують майбутні події в світі, передба-
чають поведінку суспільства, економічні пі-
дйоми та падіння; формують та спрямову-
ють суспільну думку!  

Наші випускники можуть створювати: 
Web-сторінки в Internet будь-якої фірми, ус-
танови; рекламу в засобах масової інформа-
ції; проводити PR- кампанії тощо. Вже сьо-
годні наші випускники працюють на телеба-
ченні, журналістами-аналітиками, PR – спе-
ціалістами, перекладачами, викладачами 
ВНЗ, очолюють аналітичні відділи компаній, 
працюють як в Україні, так і закордоном. 
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