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Програма вступних випробувань для підготовки  за освітнім ступенем 



«магістр» за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» розроблено на підставі Закону України «Про вищу 

освіту», Закону України «Про освіту», «Умов прийому до вищих навчальних 

закладів (ВНЗ) України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України. 

Вступники повинні володіти ґрунтовними сучасними знаннями з 

базових дисциплін, що викладаються за освітньою програмою «Міжнародні 

комунікації»: міжнародна інформація», міжнародні відносини та світова 

політика, основи наукових досліджень, основи дипломатії та дипломатичної 

роботи, системні методи дослідження, конфліктологія, іміджування, 

зовнішньополітичні комунікативні технології, інформаційно – аналітична 

діяльність, аналіз зовнішньої політики, країнознавство. 

На основі вищезгаданих дисциплін кафедрою підготовлені і 

затверджені питання до іспиту. 

 

1. Охарактеризувати інформаційну парадигму цивілізаційного розвитку, 

визначити складові парадигми за критеріями значимості. 

2. Здійснити аналіз нової архітектури міжнародних відносин у 

глобальних тенденціях розвитку людства «Парадокс прогресу» – 2035 

р., обґрунтувати кардинальні зміни цивілізаційного і технологічного 

розвитку за трьома версіями майбутнього.  

3. Охарактеризувати концепції інформаційної цивілізації. 

Проаналізувати основні риси ліберальної, соціальної, інтегрованої, 

керованої та формальної моделей інформаційного суспільства: 

визначити спільні і відмінні риси і практику. 

4. Охарактеризувати вплив науково-технологічного прогресу на сучасну 

систему міжнародних відносин. Проаналізувати нові можливості та 

нові виклики для держав і регіонів світу. 

5. Проаналізувати мотивацію діяльності у суспільстві знань і 

трансформацію технологічного укладу та інтелектуалізації 

європейського суспільства за стратегію «Європа-2020» та програмою 

«Горизонт-2020». 

6. Охарактеризувати теорії і практику цифрової економіки. 

Прокоментувати інновації цифрових технологій в економічному 

розвитку.  

7. Охарактеризувати ієрархію ринків інформаційних продуктів і послуг. 

Дати характеристику інформаційних ринків, проаналізувати типологію 

інформаційних продуктів та послуг.  

8. Охарактеризувати структуру світового ринку інформаційних 

продуктів та послуг. Проаналізувати. конкуренцію держав і корпорацій 

на світовому ринку інформаційних продуктів та послуг. 

9. Охарактеризувати міжнародну інформацію у структурі зовнішньої 

політики. Проаналізувати класифікацію та структуру інформаційних 

ресурсів зовнішньополітичних відомств. 

10. Охарактеризувати парадигму міжнародної інформаційної безпеки у 

сучасному світі (теорії, моделі, загрози,  інструменти, інфраструктуру).  



11. Охарактеризувати інформаційні загрози за різними класифікаціями. 

Проаналізувати відмінності класифікацій за категоріями впливу. 

Визначити пріоритетність засобів протидії інформаційним загрозам.  

12. Охарактеризувати стратегії інформаційної і кібербезпеки держави (за 

вибором). Прокоментувати ефективність протидії держави сучасним  

інформаційним і кіберзагрозам.  

13. Охарактеризувати діяльність міжнародних організацій у сфері 

інформаційної безпеки. 

14. Проаналізувати основні складові політики національної безпеки 

України в інформаційній сфері у 2013-2019 рр. Визначити сучасні 

пріоритети політики України у сфері інформаційної безпеки. 

15. Визначити базові характеристики інформаційно-культурної експансія 

РФ та проаналізувати феномен «культурних війн» між РФ та Україною 

в умовах міждержавного протистояння.  

16. Охарактеризувати доктрину й стратегії інформаційної та кібербезпеки 

України на сучасному етапі. 

17. Проаналізувати міжнародне співробітництво України у галузі 

забезпечення  інформаційної безпеки. 

18. Проаналізувати інформаційні виклики та загрози для системи 

національної безпеки України.  

19. Охарактеризувати комунікативні тренди міжнародних відносин. 

Визначити зміни у структурі зовнішньої політики міжнародних акторів 

у контексті інноваційних технологій. 

20. Охарактеризувати комунікативний інструментарій зовнішньої 

політики у сучасних міжнародних відносинах, проаналізувати 

типологію комунікативних технологій. 

21. Охарактеризувати особливості використання інноваційних 

зовнішньополітичних комунікативних технологій у взаємовідносинах 

владних інститутів різних країн світу. 

22. Охарактеризувати практику використання інформаційно-

комунікаційних технологій у практиці Міністерства закордонних справ 

України. 

23. Охарактеризувати класичні методи аналізу документів у сфері 

міжнародних відносин. Навести приклади з практики інформаційно-

аналітичної діяльності. 

24. Охарактеризувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньополітичних інтересів на різних рівнях міжнародних відносин 

і дипломатичної діяльності. Навести приклади з практики 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

25. Проаналізувати фактори точності аналітичних оцінок та прогнозів 

при аналізі зовнішньої політики. Навести приклади з практики 

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

26. Охарактеризувати альтернативність прогнозів та сценаріїв 

міжнародних відносин. Навести приклади з практики аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 



27. Охарактеризувати методи, прийоми, засоби аналітичних 

досліджень зовнішньої політики держави. Навести приклади з 

практики аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

28. Охарактеризувати структуру, форми й види інформаційно-

аналітичної роботи. Навести приклади з практики інформаційно-

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

29. Проаналізувати етапи формування аналітичних центрів («фабрик 

думки»). Визначити класифікацію сучасних аналітичних центрів. 

Охарактеризувати особливості впливу аналітичних центрів на 

прийняття зовнішньополітичних рішень. Навести приклади з практики 

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

30. Визначити етапи процесу інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері зовнішньої політики. Охарактеризувати рівні та форми 

інформаційно-аналітичної діяльності. Навести приклади з практики 

інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

31. Визначити особливості та основні принципи використання 

контент-аналізу для дослідження міжнародних ситуацій і процесів. 

Навести приклади з практики аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

32. Визначити особливості застосування івент-аналізу у дослідженнях 

міжнародних відносин. Навести приклади з практики аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

33. Охарактеризувати специфіку використання описових статистик 

при дослідженні міжнародних відносин. Навести приклади з практики 

аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

34. Проаналізувати процедури отримання репрезентативної вибірки в 

задачах моделювання міжнародних відносин. Навести приклади з 

практики аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

35. Проаналізувати можливості використання засобів Ms Office 365 

для моделювання процесів політичних процесів. 

36. Охарактеризувати табличний процесор Excel. Проаналізувати 

можливості його застосування для моделювання політичних процесів. 

37. Охарактеризувати середовище створення додатків VB 6.0. 

Описати процес створення додатку у середовищі VB 6.0. Визначити 

можливості мови VB 6.0 для роботи з різними типами файлів. 

Охарактеризувати можливості мови VB 6.0 для організації циклічних 

процесів. 

38. Дати визначення і охарактеризувати базові поняття системного 

підходу (система, підсистема, елемент, цілісність, зв’язок). Навести 

приклади. 



39. Охарактеризувати PEST-аналіз та його розширені модифікації. 

Навести приклади. 

40. Охарактеризувати методику SWOT-аналізу. Навести приклад. 

41. Охарактеризувати поняття «когнітивна структуризації» та 

пояснити правила побудови когнітивних моделей системи. Навести 

приклад. 

42. Охарактеризувати основні етапи побудови системного 

дослідження. Навести приклад. 

43. Охарактеризувати основні моделі структур системи. Навести 

приклади. 

44. Охарактеризувати можливості використання моделі Норіакі Кано 

для системного дослідження потреб цільових аудиторій. Навести 

приклади. 

45. Дослідити еволюцію системи міжнародних відносин та 

охарактеризувати її сучасну структуру. Навести приклади. 

46. Обґрунтувати важливість набуття комунікативної компетентності 

для фахівця у сфері міжнародних відносин. Проаналізувати сучасний 

досвід відповідних державних структур у використанні класичних 

теорій комунікації: зміни суб’єктності адресантів та цільової аудиторії.  

47. Продемонструвати особливості процесів «кодування» та 

«декодування» у різних сферах суспільної діяльності. Дати 

характеристику посткомунікативним процесам у сучасній 

дипломатичній практиці. Проаналізувати можливості подолання 

комунікативних бар’єрів у дипломатичній практиці за допомогою 

невербального спілкування. 

48. Дати порівняльну характеристику основним моделям комунікації 

та їх переваг у дипломатичній практиці. Змоделювати застосування 

комунікативних моделей у вирішенні завдань з інформаційно-

роз’яснювальної роботи дипломатичної місії. Побудувати структуру 

такої комунікації за умов деструктивного інформаційного впливу 

іноземних країн: завдання подолання ентропії.  

49. Охарактеризувати компоненти моделі передачі інформації з 

позицій вербальної комунікації. Описати основні ознаки мови, що 

вирізняють її поміж інших знакових систем. Визначити роль 

вербальної комунікації у поточній діяльності фахівця з міжнародних 

відносин. 

50. Проаналізувати зовнішні вияви емоційного стану особи під час 

відповіді на складне запитання. Дати оцінку важливості вправного 

користування мімікою та жестом під час дипломатичної роботи. 

Навести приклади із власного спостереження. Визначити особливості 

невербальних сигналів у людей, що презентують різні культури. 

Обґрунтувати важливість врахування цих особливостей під час 

дипломатичних прийомів. 

51. Проаналізувати характерні особливості дипломатичного дискурсу. 

Дати оцінку актуальним дипломатичним дискурсам, що відбуваються у 



відносинах між державами та стали предметом міжнародного 

медійного дискурсу.  

52. Проаналізувати переговорні процеси за участі України (декілька за 

вибором студента), що відображаються в медіа, та зробити оцінки 

щодо вибору принципів комунікації та стилю спілкування учасників 

переговорного процесу. Обрати ситуації, які демонстрували б різні 

комунікативні моделі переговорів, визначити їх основні 

характеристики.  

53. Запропонувати перелік мовних зворотів, що будуть притаманні 

різним стилям спілкування. Дати оцінку механізмам комунікативного 

впливу, що були задіяні для вирішення однієї з актуальних 

міжнародних криз. Проаналізувати можливості масової комунікації на 

упередження кризових ситуацій. 

54. Проаналізувати комунікативні чинники, які у той чи інший спосіб 

впливають на формування позитивного іміджу країни. Навести 

приклади міжнародних комунікативних кампаній, що їх 

використовують країни для просування своїх інтересів. Визначити 

комунікативні рішення, що забезпечили їх ефективність. 

55. Визначити особливості політичних комунікацій, що найчастіше 

застосовуються у зовнішньополітичній практиці МЗС України. Дати 

характеристику рівнів інформаційних потоків у системі політичної 

комунікації у рамках ООН та ПАРЄ. Визначити місце та роль 

політичної комунікації під час прийняття важливих міжнародних 

рішень у інформаційному суспільстві. 

56. Проаналізувати методи формування комунікаційних стратегій. Для 

обраної проблемної ситуації, організації або проекту сформуйте 

структуру та завдання комунікаційної стратегії. Навести приклади. 

57. Проаналізувати формування комунікаційних цілей та завдань за 

SMART критеріями. Навести приклади. 

58. Проаналізувати оцінку ефективності комунікацій. Навести 

приклад використання барселонських принципів.  

59. Запропонувати структуру комунікаційної кампанії для обраної 

проблемної ситуації, організації чи проекту за методом OASIS. Навести 

приклади. 

60. Для обраної проблемної ситуації, організації чи проекту 

сформувати комунікаційний план PR кампанії в Інтернеті, 

запропонувавши ключову ідею, комунікаційні цілі, завдання, опис 

цільових аудиторій, ключові повідомлення, канали та інструменти 

комунікацій, інструменти оцінки ефективності.  

61. Проаналізувати інструменти роботи з лідерами думки в рамках PR 

кампаній в Інтернеті. Навести приклади. 

62. Проаналізувати ключові канали та інструменти Інтернет PR 

кампаній в Україні. Навести приклади.  

63. Охарактеризувати можливості використання нормативно-

прескриптивного та дескриптивно-експлікативного підходів до 

прийняття політичних рішень. Навести приклади. 



64. Проаналізувати моделі прийняття політичних рішень в 

міжнародних відносинах. Навести приклади для кожної моделі. 

65. Проаналізувати типологію та охарактеризувати специфіку 

організації та проведення PR-заходів. Визначити поняття 

«інформаційний привід» для спеціальних PR-подій. Навести приклади 

з практики PR у сфері міжнародних відносин. 

66. Визначити основні PR-документи та охарактеризувати специфіку 

їх підготовки та поширення. Навести приклади з практики PR у сфері 

міжнародних відносин. 

67. Охарактеризувати поняття «цільова аудиторія» у PR. Визначити 

підходи до поділу «цільових аудиторій» та специфіку PR-інструментів 

роботи із ними. Навести приклади з практики PR у сфері міжнародних 

відносин. 

68. Охарактеризувати стан зв`язків з громадськістю в сучасному світі. 

Визначити учасників світового PR-ринку. Навести приклади з практики 

PR у сфері міжнародних відносин. 

69. Визначити критерії оцінки ефективності PR-кампанії. Навести 

приклади з практики PR у сфері міжнародних відносин. 

70. Охарактеризувати мedia-relations, як напрям PR-діяльності у сфері 

міжнародних відносин. Визначити складові медіа-карти. Навести 

приклади з практики PR у сфері міжнародних відносин. 

71. Проаналізувати складові PR-стратегії. Навести приклади з 

практики PR у сфері міжнародних відносин. 

72. Визначити типи досліджень в PR. Охарактеризувати метод SWOT-

аналізу для проведення PR-досліджень. Навести приклади з практики 

PR у сфері міжнародних відносин. 

73. Визначити та охарактеризувати складові бренду за Д. Аакером. 

Показати відмінність ідентичності та індивідуальності бренду. Навести 

приклади з практики бренд-комунікацій у сфері міжнародних відносин. 

74. Охарактеризувати моделі створення і розвитку бренду (Bates Brand 

Weel та Thompson Total Branding). Навести приклади з практики бренд-

комунікацій у сфері міжнародних відносин. 

75. Охарактеризувати етапи створення бренду. Складові неймінгу 

(Naming) в процесі створення бренду. Навести приклади з практики 

бренд-комунікацій у сфері міжнародних відносин. 

76. Проаналізувати складові бренд-буку держави. Порівняти бренд-бук 

двох або більше держав.  

77. Охарактеризувати національні моделі (американську, японську і 

європейську) корпоративного брендінгу. Визначити їх переваги і 

недоліки. Навести приклади з практики міжнародних бренд-

комунікацій. 

78. Проаналізувати причина та наслідки зростання впливу етнічного та 

релігійного чинника в сучасних міжнародних конфліктах. Навести 

приклади.  



79. Проаналізувати зв’язок понять «міжнародна безпека» та «міжнародні 

конфлікти» в контексті «гібридності» міжнародної політики. Навести 

приклади. 

80. Охарактеризувати чинники, що впливають на актуалізацію питання 

застосування превентивної дипломатії для попередження конфліктів. 

Навести приклади. 

81. Охарактеризувати особливості міжнародних конфліктів ХХІ 

століття. Проаналізувати їх реальні і потенційні наслідки для сфери 

забезпечення міжнародного миру і безпеки. 

82. міжнародних відносин і світової політики. Проаналізувати 

відмінності між суб’єктами та акторами міжнародних відносин. 

Визначити причини появи нових міжнародних акторів. Навести 

приклади з практики міжнародних відносин. 

83. Проаналізувати принципи сучасних міжнародних відносин на 

основі Вестфальської моделі. Охарактеризувати поняття «держава-

нація», «державний суверенітет», «територіальна цілісність», 

«самовизначення народів», «національний інтерес», «баланс сил» 

тощо. Визначити сучасні фактори міжнародних відносин, що 

впливають на трансформацію Вестфальської системи. 

84. Проаналізувати поняття «міжнародна політика» та «геополітика». 

Охарактеризувати місце геополітики та геостратегії в структурі 

світового політичного процесу. 

85. Проаналізувати концептуальні підходи до вивчення феномену 

глобалізації (глобалісти, антиглобалісти, альтерглобалісти). 

Охарактеризувати причини суперечливості в оцінках сутності 

глобалізації. Навести приклади, що підтверджують визначені наукові 

підходи у сфері міжнародних відносин.  

86. Дати визначення поняття «доктрина зовнішньої політики». 

Охарактеризувати еволюцію доктринальних засад зовнішньої політики 

США в умовах трансформації глобальної системи міжнародних 

відносин. 

87. Охарактеризувати еволюцію базових пріоритетів діяльності ООН в 

умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин.  

88. Охарактеризувати етапи інтеграційного процесу в Західній Європі 

(від Європейських Співтовариств до Європейського Союзу). 

Проаналізувати суперечливості інтеграційного процесу на кожному з 

етапів.  

89. Охарактеризувати сучасні проблеми інтеграційного процесу в 

рамках Європейського Союзу. Визначити причини зростання 

євроскептицизму в країнах ЄС. Охарактеризувати причини та наслідки 

Brexit для Великої Британії та інших країн-учасниць ЄС. 

90. Охарактеризувати особливості сучасної системи міжнародних 

відносин на Близькому Сході.  

91. Проаналізувати еволюцію ролі «нафтового фактору» у формуванні 

міжнародних відносин на Близькому Сході.  



92. Проаналізувати причини, перебіг та наслідки сучасних конфліктів 

на Близькому Сході. Визначити їх вплив на світову систему 

міжнародних відносин. 

93. Охарактеризувати особливості сучасної системи міжнародних 

відносин у Східній Азії. 

94. Охарактеризувати особливості сучасної системи міжнародних 

відносин у Південній Азії. 

95. Охарактеризувати трансформацію ролі країни Африки в 

міжнародних відносинах. 

96. Охарактеризувати особливості сучасної системи міжнародних 

відносин у Латинській Америці. 

97. Проаналізувати еволюцію ролі Європи у світовій системі 

міжнародних відносин. Охарактеризувати причини і характер 

суперечностей у відносинах між країнами Європи та США. 

98. Охарактеризувати особливості діяльності Української РСР на 

міжнародній арені.  

99. Охарактеризувати європейський вектор зовнішньої політики 

України. Визначити особливості відносин України та Європейського 

Союзу. Проаналізувати зміни в оцінках ролі та значення України в 

стратегії ЄС. Проаналізувати трансформацію інтересів України щодо 

ЄС. Охарактеризувати основні напрямки взаємодії України та ЄС. 

100. Охарактеризувати політику стратегічного партнерства між 

Україною та США.  

101. Проаналізувати структуру МЗС України відповідно до основних 

завдань і функцій дипломатичної служби. 

102. Проаналізувати роль і значення інституту постійних 

представництв при міжнародних організаціях у сучасній 

дипломатичній службі. Охарактеризувати структуру та функції 

представництв при міжнародних організаціях. 

103. Охарактеризувати структурні частини, підрозділи та функції 

дипломатичних представництв. Визначити основні категорії персоналу 

дипломатичних представництв відповідно до Віденської конвенції про 

дипломатичні зносини 1961 р.  

104. Визначити поняття «система ООН». Дати загальну характеристику 

спеціалізованих установ ООН. Проаналізувати основні функції ООН. 

Охарактеризувати пріоритети діяльності організації на сучасному етапі 

розвитку світової системи міжнародних відносин.  

105. Охарактеризувати особливості діяльності регіональних 

міжнародних міжурядових організацій. Проаналізувати структуру, 

функції та пріоритети діяльності регіональних міжнародних 

міжурядових організацій Європи. 

106. Охарактеризувати особливості діяльності міжнародних 

неурядових організацій як акторів світової політики. 

Завідувач кафедри        Микола РИЖКОВ 
  


