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ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНІ КОМУНІКАЦІЇ»  

ФОРМУЛА УСПІХУ В СУЧАСНОМУ СВІТІ:  

Комунікативні навички + аналітичне мислення +  

іноземні мови + ІТ-грамотність 

 

Напрями діяльності фахівців з міжнародної комунікації: 

 планування і реалізація комунікативних стратегій у 

міжнародних відносинах (піар-кампанії, кризові комунікації, 

публічна дипломатія, іміджмейкінг, брендінг); 

 проведення інформаційно-аналітичних досліджень для 

міністерств, відомств і корпорацій; 

 розробка і поширення інформаційно-роз’яснювальних 

матеріалів щодо зовнішньополітичної діяльності держави; 

 розробка для органів державної влади стратегій наступу та 

оборони в умовах інформаційного протистояння;  

 аналіз і прогнозування міжнародних подій та поведінки 

суб’єктів міжнародних відносин; 

 організація роботи прес-служб і відділів комунікацій у 

державних і комерційних установах; 

 управління інформаційними ресурсами та потоками, зокрема в 

мережі Інтернет; 

 розробка і реалізація інформаційної політики держави; 

 надання консалтингових послуг в усіх сферах життєдіяльності; 

 підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів для мас-

медіа щодо актуальних питань міжнародних відносин тощо. 
 



ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Організації та установи: 

 Центральні органи державної влади (Адміністрація Президента, 

комітети Верховної Ради, Рада національної безпеки і оборони 

України, Служба безпеки України, Міністерство закордонних 

справ України та інші профільні міністерства і відомства); 

 Дипломатичні представництва за кордоном (посольства, 

консульства, представництва міжнародних організацій); 

 Комерційні компанії/корпорації національного і міжнародного 

рівня; 

 Аналітичні центри, політичні партії і громадські організації; 

 Засоби масової інформації тощо. 

 

Базові посади: 

 фахівець з комунікативних технологій (менеджер внутрішніх і 

зовнішніх комунікацій, PR-менеджер, кризовий менеджер); 

 фахівець з політичного консалтингу, експерт/консультант з 

суспільно-політичних питань; 

 іміджмейкер, фахівець з брендінгу (бренд-менеджер, бренд-

консультант); 

 менеджер/координатор проектів; 

 прес-секретар, радник, аташе МЗС і дипломатичних установ; 

 журналіст-міжнародник (політичний оглядач, аналітик, 

редактор); 

 експерт з інформаційної безпеки (фахівець з інформаційних 

операцій); 

 перекладач, контент-менеджер, копірайтер тощо. 

 

 



КОНТАКТИ: 

Адреса: вул. Ю. Іллєнка, 36/1, м. Київ, 04119 

 

 

Кафедра міжнародної інформації 

Тел.: (044) 481-44-60 

Кафедра міжнародних медіакомунікацій  

і комунікативних технологій 

Тел.: (044) 481-44-21 

З питань приймальної комісії: (044) 481-44-53 

 

Веб-ресурси:  

http://www.iir.edu.ua/education/international_information/about_the_

department/ 

https://www.facebook.com/MIdepartment/ 

@MizhkoBot 


