
1. Профіль освітньо-наукової програми 
«Міжнародна політика та публічна дипломатія»

зі спеціальності «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії»

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу

Тернопільський національний економічний університет
Кафедра міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу

Другий (магістерський) рівень
Магістр з міжнародних відносин 

Офіційна назва 
освітньої програми

Міжнародна політика та публічна дипломатія

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, 
термін навчання 2 роки

Наявність 
акредитації

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

Передумови Наявність ступеня бакалавра

Мова(и) викладання Українська мова

Термін дії освітньої 
програми

Програму впроваджено у 2018 р
2018-2022 рр.

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми

www.tneu.edu.ua

2 – Мета освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, які мають фундамента-
льні фахові знання, володіють сучасними знаннями і прикладними навичками, необхідними 
для розв’язання завдань та проблем при реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність)

Освітня програма галузі знань 29 «Міжнародні відносини», 
спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії»
Об’єкт вивчення – функціонування та розвиток міжнародної 
політики у контексті публічної дипломатії, методологія та методи їх
дослідження, взаємодія суб’єктів світового простору в процесі 
еволюції міжнародного співробітництва.



Теоретичний зміст предметної області – поглиблені знання щодо 
сутності міжнародної політики, міжнародної безпеки, міжнародних 
конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, теорії 
міжнародних відносин, комплексні знання про багатосторонню, 
економічну, публічну та іміджеву дипломатію, міжнародні комунікації 
та міжнародні PR-технології, міжнародний інформаційний простір та 
міжнародну пропаганду. 
Методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, спостереження, вимір, 
порівняння, абстрагування.
Методики: методики оцінювання, моделювання та прогнозування 
розвитку міжнародних відносин на різних рівнях.
Технології як системний метод створення, застосування і 
визначення процесу навчання та засвоєння знань з урахуванням 
технічних та інтелектуальних ресурсів у їх взаємодії, що базуються 
на елементах проблемно-орієнтованого та студентоцентрованого 
навчання.
Інструментарій та обладнання включають сучасні універсальні 
та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комуніка-
ційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та інші 
програмні продукти, що застосовуються в діяльності суб’єктів 
міжнародних відносин.

Орієнтація освітньої 
програми

Освітньо-наукова програма передбачає оволодіння знаннями щодо 
глобальних проблем світу, міжнародної макроекономіки, міжнародного 
конкурентного аналізу, формування геостратегій та гарантування 
глобальної безпеки в умовах загострення міжнародних конфліктів, з 
питань багатосторонньої та економічної, публічної та іміджевої дипло-
матії, формування зовнішньополітичної стратегії, міжнародного іміджу 
держави та її національного брендингу. 

Основний фокус 
освітньої програми 

Спеціальна освіта в галузі знань 29 «Міжнародні відносини», 
спеціальності 29 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії» 
Ключові слова: міжнародні відносини, міжнародна політика, 
публічна дипломатія, глобальні проблеми, економічна дипломатія

Особливості 
програми

Програма спрямована на оволодіння глибокими знаннями та 
навичками у сфері науково-дослідної діяльності, враховуючи 
новітні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою. Програма 
орієнтована на спеціальну підготовку фахівців з міжнародних 
відносин, здатних до фундаментального аналізу сучасних 
глобальних проблем, з новим перспективним способом мислення, 
спроможних не лише застосовувати засвоєні знання, але й 
генерувати нові на базі сучасних досягнень науки. 

4 – Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Професійна діяльність у сфері міжнародних відносин, у галузі 
зовнішньої політики, дипломатичної та консульської служби.
Наукова діяльність у наукових закладах і підрозділах. Викладацька 
діяльність в системі освіти.

Подальше навчання Продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні.



5 – Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Студентоцентроване навчання з можливістю вибору гнучкої 
навчальної траєкторії. Комбінація лекцій, семінарських та 
практичних занять із розв’язанням ситуаційних завдань та 
використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, що 
розвивають аналітичні й дослідницькі здібності, навички 
працювати в колективі, самоосвіта.

Оцінювання Поточне опитування, тестовий контроль, презентація 
індивідуальних завдань, звіт із переддипломної практики.
Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням 
накопичених балів поточного контролю.
Державна атестація – підготовка та захист випускної роботи

6 – Програмні компетентності

Інтегральна 
компетентність

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі і 
проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних від-
носин, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій та диплома-
тичної діяльності, або у процесі навчання, що передбачає проведен-
ня досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується неви-
значеністю умов і вимог.

Загальні 
компетентності (ЗК)

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосову-

вати їх у практичній діяльності.
4. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово.
5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, зокрема завдяки використанню інформаційних і комунікацій-
них технологій.

6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми.
7. Уміння аргументувати вибір шляхів вирішення завдань наукового 

й професійного характеру, критично оцінювати отримані результати та 
обґрунтовувати прийняті рішення.

8. Здатність працювати як автономно, так і в команді.
9. Здатність генерувати нові ідеї, виявляти ініціативу та підприємли-

вість. 
10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті.
11.Навички міжособистісної взаємодії, цінування та повага різнома-

нітності та багатокультурності, здатність спілкуватися з представни-
ками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів діяльності).

Фахові 
компетентності 
спеціальності (ФК)

1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації 
міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні 
тенденції розвитку світової політики.

2. Розуміння сутності процесів глобалізації та їх впливу на міжнаро-
дні відносини, міжнародну макроекономіку та політику.

3. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у 
різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, 



економічному, суспільному, культурному та інформаційному.
4. Поглибленні знання про теоретичні та прикладні дослідження 

міжнародних відносин і світової політики у політичній, економічній, 
юридичній науках і в міждисциплінарних дослідженнях.

5. Поглиблені знання про природу та джерела зовнішньої політики 
держави, еволюцію підходів до її формування та здійснення, принципи 
організації системи зовнішньої політики та функціонування її 
інститутів.

6. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові 
дослідження з проблем міжнародних відносин, визначати наукові 
проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати їх публічну 
апробацію.

7. Здатність провадити прикладні аналітичні розробки проблем між-
народних відносин та міжнародної політики, професійно готувати 
аналітичні матеріали та довідки.

8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та 
переговори, працювати в рамках міжнародних конференцій, організа-
цій, інших форм практичного міжнародного співробітництва, працю-
вати з дипломатичними та міжнародними документами.

9. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів, сучасних 
глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них 
України.

10.  Здатність виробляти підходи до розв’язання проблем і завдань у
сфері міжнародних відносин, міжнародної та національної безпеки, 
зовнішньої політики (зокрема, міжнародних та внутрішньодержавних 
конфліктів).

11. Поглибленні знання про суть дипломатії, основні форми її реалі-
зації та систему органів, через які вона здійснюється, а також про зміст 
діяльності дипломатичної служби та її взаємозв’язок з дипломатичним і
консульським правом.

12.  Розуміння сутності економічної дипломатії, її зростаючої значи-
мості в міжнародній політиці та зовнішньоекономічних відносинах із 
зарубіжними партнерами в питаннях відстоювання національних 
економічних інтересів та формування сфер впливу за межами країни.

13.  Розуміння необхідності розширення національної 
інформаційно-комунікативної присутності у світовій громадській 
думці, здатність просувати національні інтереси та зміцнювати 
національну ідентичність через міжнародні PR-технології, формувати 
міжнародний імідж держави та її національний брендинг. 

14.  Розуміння концептуальних і прикладних аспектів стратегічних 
комунікацій як інноваційного інструментарію у сфері міжнародних 
відносин та міжнародної політики, здатність аналізувати роль страте-
гічних комунікацій у практиці дипломатичної діяльності провідних 
міжнародних акторів та України.

15.  Здатність критично і стратегічно мислити в теорії і на практиці, 
здійснювати комплексну оцінку як національної, так і міжнародної 
політики, визначати потенційні стратегії, їх розробляти та реалізовувати
в умовах глобальних викликів і змін.

7 – Програмні результати навчання

1. Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері між-
народних економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на 
професійному і соціальному рівнях, включаючи усну та письмову ко-



мунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.
2. Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних зав-
дань, уміння креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рі-
шень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах 
обмеженого часу та ресурсів на засадах використання різних діагнос-
тичних методологій провідних міжнародних організацій.
3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформа-
цію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти 
рекомендації, використовуючи інноваційні підходи та технології, 
програмне забезпечення з метою розв’язання практичних завдань з 
урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів міжнародних 
відносин.
4. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, 
брати на себе ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати 
роботою інших для досягнення поставлених цілей забезпечувати якість 
виконуваних робіт, аргументувати результативність економічної діяль-
ності у мінливому середовищі.
5. Демонструвати дослідницькі навички та здатність продукувати нові 
наукові гіпотези в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповід-
ні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси; інтерпрету-
вати результати проведених досліджень, вміти їх презентувати, знахо-
дити засоби розв’язання проблем і прогнозувати майбутні наслідки 
прийнятих рішень.
6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні 
звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та 
довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно 
готувати аналітичні матеріали, з метою формування пропозицій та 
налагодження міжнародних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
7. Досліджувати та аналізувати моделі розвитку національних економік 
та обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах 
трансформації міжнародних відносин та міжнародної політики.
8. Демонструвати навички застосування інструментарію, форм, мето-
дів, нормативного  забезпечення, технічних та методичних прийомів 
роботи, специфіки і особливостей інформаційного і аналітичного 
забезпечення економічної дипломатії для досягнення стратегічних 
цілей у зовнішній політиці та зовнішньоекономічній діяльності.
9. Демонструвати розуміння закономірностей та тенденцій новітнього 
розвитку світового господарства та феномену нової економіки з 
урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та науково-
технологічного обміну.
10. Розуміти сутність та основні форми реалізації роботи дипломатич-
них представництв, консульських установ і спеціальних місій, демон-
струвати вміння застосовувати принципи і норми дипломатичного і 
консульського права в діяльності дипломатичних служб.
11. Здійснювати пошук та вибір адаптивних моделей вирівнювання 
дисбалансів та нівелювання загроз глобального розвитку.
12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їх регіональні стратегічні
пріоритети з урахуванням національних економічних інтересів та без-
пекової компоненти міжнародних відносин у контексті глобальних 
проблем людства і асиметричності розподілу світових ресурсів.
13. Демонструвати знання і навички щодо механізмів розширення 
національної інформаційно-комунікативної присутності у світовій 
громадській думці, розуміти роль публічної дипломатії у просуванні 
національних інтересів та зміцненні національної ідентичності, 



застосовувати сучасні міжнародні PR-технології іміджевої дипломатії 
для формування національного брендингу. 
14. Аналізувати роль стратегічних комунікацій у практиці дипломатич-
ної діяльності провідних міжнародних акторів та України, демонстру-
вати вміння застосовувати стратегічні комунікації як інноваційний 
інструментарій у сфері міжнародних відносин і міжнародної політики.
15. Демонструвати критичне мислення і навички стратегічного 
прийняття рішень, базуючись на комплексній оцінці як національної, 
так і міжнародної політики, здатність визначати потенційні стратегії, їх 
розробляти та реалізовувати в умовах глобальних викликів і змін.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Освітню програму забезпечує кафедра міжнародного права, 
міжнародних відносин та дипломатії у складі 12 осіб, з них 2 
доктори економічних наук і 1 доктор історичних наук, 4 кандидати 
юридичних наук, 1 кандидат економічних наук, 1 кандидат наук з 
державного управління, 3 викладачі без наукового ступеня. Всі 
науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої і 
наукової складових освітньої програми, є штатними співробітника-
ми ТНЕУ, мають підтверджений рівень наукової і професійної 
активності, окремі з них є практикуючими спеціалістами.

Матеріально-технічне
забезпечення

Комп’ютери; мультимедійні та лінгафонні аудиторії, обладнані 
відповідним сучасним програмним забезпеченням; сучасне 
обладнання, включаючи пакети прикладних програм, програмні 
продукти, комплекти аналітично-розрахункових задач, тренінгових 
завдань, необхідні для формування професійних компетентностей 
магістра з міжнародних відносин.

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення

Фонд наукової бібліотеки ТНЕУ, віртуальне навчальне середовище 
ТНЕУ, НМКД з усіх заявлених дисциплін та авторські розробки 
професорсько-викладацького складу.

9 – Академічна мобільність

Національна 
кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність здійснюється відповідно до угод 
ТНЕУ.

Міжнародна кредитна
мобільність

Відповідно до укладених угод ТНЕУ та угоди (Еразмус+)

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти

Навчання іноземних студентів може здійснюватися згідно із 
вимогами чинного законодавства.



2. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація  випускників  освітньо-наукової  програми  «Міжнародна  політика  та

публічна дипломатія» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи
та  завершується  видачею  документу  встановленого  зразка  про  присудження  йому
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації магістр з міжнародних відносин. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно.



3. Матриця відповідності компетентностей програмним результатам навчання

ПРН1 ПРН2 ПРН3 ПРН4 ПРН5 ПРН6 ПРН7 ПРН8 ПРН9 ПРН10 ПРН11 ПРН12 ПРН13 ПРН14 ПРН15
ЗК1 *
ЗК2 *
ЗК3 *
ЗК4 *
ЗК5 *
ЗК6 *
ЗК7 *
ЗК8 *
ЗК9 * *
ЗК10 * *
ЗК11 * *
ФК1 *
ФК2 * * *
ФК3 *
ФК4 *
ФК5 *
ФК6 *
ФК7 *
ФК8 * * *
ФК9 * *
ФК10 * *
ФК11 *
ФК12 *
ФК13 *
ФК14 *
ФК15 * * *




