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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 класичні методи аналізу документів у сфері 

міжнародних відносин. Навести приклади з практики інформаційно-

аналітичної діяльності. 

2. Охарактеризувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньополітичних інтересів на різних рівнях міжнародних відносин і 

дипломатичної діяльності. Навести приклади з практики інформаційно-

аналітичної діяльності. 

3. Проаналізувати фактори точності аналітичних оцінок та прогнозів при 

аналізі зовнішньої політики. Навести приклади з практики аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

4. Охарактеризувати альтернативність прогнозів та сценаріїв міжнародних 

відносин. Навести приклади з практики аналітичної діяльності у сфері 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

5. Охарактеризувати методи, прийоми, засоби аналітичних досліджень 

зовнішньої політики держави. Навести приклади з практики аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

6. Охарактеризувати структуру, форми й види інформаційно-аналітичної 

роботи. Навести приклади з практики інформаційно-аналітичної діяльності у 

сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

7. 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. 

8. 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. 



9. Охарактеризувати аналітичні документи зовнішнього та внутрішнього 

використання: типи, завдання, проблеми, характеристики, форми, цілі 

комунікації. Навести приклади з практики інформаційно-аналітичної 

діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

10. Визначити особливості та основні принципи використання контент-

аналізу для дослідження міжнародних відносин. Навести приклади з 

практики аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин та зовнішньої 

політики. 

11. Визначити особливості застосування івент-аналізу у дослідженнях 

міжнародних відносин. Навести приклади з практики аналітичної діяльності 

у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики. 

12. Охарактеризувати інформаційну парадигму цивілізаційного розвитку, 

визначити складові парадигми за критеріями значимості. 

13. Охарактеризувати концепції інформаційної цивілізації. Навести 

приклади, що підтверджують чи спростовують вірогідність втілення 

означених концепцій. 

14. Проаналізувати основні риси моделей інформаційного суспільства: 

визначити спільні і відмінні риси. Навести приклади з практики розбудови 

інформаційного суспільства у країнах та регіонах світу. 

15. Дати характеристику ключових чинників глобального розвитку за 

аналітичними прогностичними дослідженнями RAND до 2035 р. Визначити 

роль інформаційної революції у формуванні визначених чинників. Наведіть 

приклади з практики міжнародних інформаційних відносин. 

16. Охарактеризувати вплив науково-технологічного прогресу на сучасну 

систему міжнародних відносин. Проаналізувати нові можливості та нові 

виклики для держав і регіонів світу. 

17. Охарактеризувати теорії і практику цифрової економіки. Прокоментувати 

інновації цифрових технологій в економічному розвитку. 

18. Охарактеризувати ієрархію ринків інформаційних продуктів і послуг. 

Дати характеристику інформаційних ринків, проаналізувати типологію 

інформаційних продуктів та послуг. 

19. Охарактеризувати міжнародну інформацію у структурі зовнішньої 

політики. Проаналізувати класифікацію та структуру інформаційних ресурсів 

зовнішньополітичних відомств. 

20. Охарактеризувати парадигму міжнародної інформаційної безпеки у 

сучасному світі. 

21. Охарактеризувати інформаційні загрози за різними класифікаціями. 

Проаналізувати відмінності класифікацій за категоріями впливу. Визначити 

пріоритетність засобів протидії інформаційним загрозам. 

22. Охарактеризувати стратегії інформаційної / кібернетичної безпеки 

сучасної держави. Прокоментувати ефективність протидії держави сучасним  

інформаційним і кіберзагрозам. 

23. Визначити поняття «м’яка сила», «розумна сила», «гостра сила». 

Проаналізуйте особливості використання несилових методів для досягнення 

геостратегічних переваг на міжнародній арені. Наведіть приклади з практики 

міжнародних інформаційних відносин. 



24. Проаналізуйте прогностичні та практичні моделі інформаційної безпеки. 

Обґрунтуйте реальні та потенційні наслідки їх втілення для сфери 

міжнародних відносин. Наведіть приклади з практики діяльності акторів 

міжнародних відносин у сфері інформаційної безпеки. 

25. Охарактеризувати феномен гібридної війни. Проаналізувати її базові 

характеристики. Визначити складові гібридної війни. Навести приклад з 

практики сучасного протиборства. 

26. Охарактеризувати американську концепцію інформаційної війни. 

27. Пояснити взаємозв’язок понять: «інформаційне протиборство», 

«інформаційна війна», «інформаційна операція», «психологічна операція», 

«пропаганда», «оперативне маскування», «дезінформація», «інформаційна 

перевага», «інформаційна зброя». 

28. Пояснити термін «пропаганда» і навести приклади використання 5-7 

методів пропаганди в інформаційних війнах ХХІ століття. 

29. Пояснити термін «психологічна операція» і навести приклад 

психологічної операції у ХХІ столітті. 

30. Проаналізувати інформаційну операцію у ХХІ столітті, визначивши цілі, 

суб’єктів впливу, ключові повідомлення, цільові аудиторії, методи і засоби 

впливу, результати/наслідки. 

31. Охарактеризувати методи введення в оману (дезінформування) та навести 

приклади використання даних методів в інформаційних війнах сучасності. 

32. Охарактеризувати особливості використання мережі Інтернет в 

інформаційній війні. 

33. Визначити сутність і характерні риси кіберзброї та навести приклади 

використання кіберзброї в інформаційних війнах сучасності. 

34. Навести приклад інформаційної операції, що включала 3 компоненти: 

психологічна операція, оперативне маскування та кібероперація. 

35. Охарактеризувати китайську концепцію інформаційної війни. 

36. Визначити поняття «міжнародна інформаційна політика». 

Охарактеризувати стратегічні пріоритети сучасної міжнародної 

інформаційної політики. Навести приклади з практики міжнародних 

інформаційних відносин. 

37. Охарактеризувати мету, пріоритети, особливості та основні напрями 

реалізації регіональної інформаційної політики. Навести приклади з практики 

діяльності регіональних організацій у сфері міжнародних інформаційних 

відносин. 

38. Охарактеризувати поняття «інформаційна політика держави», визначити 

основні властивості державної інформаційної політики. 

39. Проаналізувати особливості інформаційної політики України. 

40. Охарактеризуйте використання зовнішньополітичних комунікативних 

технологій для формуванні міжнародного статусу держави. 

41. Охарактеризуйте використання комунікативних технологій у практиці 

дипломатичних установ обраної держави. 

42. Охарактеризуйте типологію зовнішньополітичних комунікативних 

технологій. 



43. Обґрунтувати важливість комунікативних інструментів як однієї із умов    

забезпечення успішності реформ у різних секторах суспільного життя.  

Комунікування реформ як спільне завдання урядових структур. Навести 

приклади ефективного комунікативного супроводу реформ в України, 

навести власні аргументи, чому у конкретному випадку комунікативні 

інструменти були задіяні успішно? 

44. Розкрити поняття пост комунікативні процеси, надити приклади їх появи 

та управління ними (спін доктор). Охарактеризувати комунікативні чинники 

суспільного розвитку: класифікація і види комунікацій.  

45.  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. 

46. Продемонструвати особливості процесів «кодування» та «декодування» у 

різних сферах суспільної діяльності. Дати характеристику пост 

комунікативним процесам у сучасній дипломатичній практиці. 

Проаналізувати можливості подолання комунікативних бар’єрів у 

дипломатичній практиці за допомогою невербального спілкування. 

47. Охарактеризувати підходи до побудови різних видів класифікації 

комунікацій. Аксіоми міжособистісної комунікації (П.Вацлавик). 

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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. Розкрити поняття комунікативний дискурс та назвати його види. Навести 

приклади його втілення у суспільній практиці. Проаналізувати характерні 

особливості дипломатичного дискурсу (навести приклади). Дати оцінку 

актуальним дипломатичним дискурсам, що відбуваються у відносинах між 

державами та стали предметом міжнародного медійного дискурсу. 

51. Проаналізувати актуальні переговорні процеси за участі України 

(декілька за вибором студента), що висвітлюються у національних та 

міжнародних в медіа. Які прийоми комунікативного впливу застосовують 

дипломати під час переговорного процесу. 

52. 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 у міжнародних відносинах. 

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

Визначити учасників світового PR-ринку. Показати особливості учасників 

національного PR-ринку. 

54. Визначити та охарактеризувати складові PR-стратегіі.̈ Продемонструвати 

кожен етап стратегії на прикладі з національної чи міжнародної практики PR. 

55. Визначити типи досліджень в PR. Охарактеризувати застосування методу 

SWOT-аналізу для проведення PR-досліджень. Продемонструвати на 

прикладі з національної чи міжнародної практики PR. 

56. Охарактеризувати поняття «цільова аудиторія» у PR. Визначити підходи 

до сегментації «цільових аудиторій» та специфіку PR-інструментів роботи із 

ними. Продемонструвати на прикладі з національної чи міжнародної 

практики PR. 

57. Визначити критерії оцінки ефективності PR-кампанії. Продемонструвати 

якісні та кількісні KPI’s на прикладі з національної чи міжнародної практики 

PR. 

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

міжнародних відносин. Визначити складові медіа-карти. Показати напрями 

медіа-моніторингу у PR. 

59. Навести типологію та охарактеризувати специфіку організації та 

проведення PR-заходів. Визначити поняття «інформаційний привід» для 

спеціальних PR-подій. Продемонструвати спеціальні заходи для різних 

цільових аудиторій на прикладі з національної чи міжнародної практики PR. 

60. Визначити основні PR-документи та охарактеризувати специфіку їх 

підготовки та поширення. Продемонструвати на прикладі з національної чи 

міжнародної практики PR. 

61. Визначити фактори впливу на формування іміджу організації, політика, 

бренду. 

62. З’ясувати основні прийоми формування іміджу організації / політика (за 

вибором студента). Визначити фактори впливу на формування іміджу 

організації / політика. Охарактеризуйте основні напрями діяльності служб 

зв’язків із громадськістю щодо формування іміджу організації / політика. 

63. Дослідити особливості формування іміджу країни. Проаналізувати 

концепцію формування позитивного міжнародного іміджу України. Імідж 

України як її символічний капітал на світовій арені. 

64. Оцінити сучасні комунікаційні технології, що використовуються в 

створенні іміджу. 

65. Охарактеризувати імідж у рекламі, політиці, бізнесі, міжнародних 

відносинах й інших сферах людської діяльності. 

66. Визначити специфіку іміджу в державному управлінні й міжнародних 

відносинах. 

67. Охарактеризувати конструктивну поведінкову стратегію й ефективну 

поведінкову тактику в іміджі бізнесмена, політика. 

68. Визначити роль зовнішності, спілкування й етикет у формування іміджу 

особистості. 



69. Оцінити вагу ділової риторики в створенні бізнесу-іміджу (техніка 

ведення переговорів, мистецтво ділової полеміки, особисті й телефонні 

бесіди й ін.)/ 

70. Імідж України як її символічний капітал на світовій арені. 

71. Міжкультурні інтерпретації іміджу України в історичному й сучасному 

контексті. 

72. Охарактеризувати іміджеві процеси щодо євроінтеграції України. 

73. Методи організації презентаційних та інформаційних заходів 

комунікативних служб державних та корпоративних організацій. Спільне та 

відмінне у їх організації, взаємодії з медіа та роботи із аудиторією. Навести 

приклади та обґрунтувати свій вибір. 

74. Дати оцінку особливостей підготовки різних типів прес-релізів. 

Методика написання прес-анонсу. Завдання зі створення захоплюючої 

новини. Назвати та охарактеризувати основні стандарти новинної та 

аналітичної журналістики. 

75. Обґрунтувати доцільність обрання того чи іншого засобу спілкування з 

медіа в залежності від інформаційного приводу. Проілюструвати на 

прикладах та вказати на їх переваги та недоліки. Які моделі комунікації були 

задіяні у наданих прикладах? 

76. Охарактеризувати особливості медіамоніторингу як інструменту 

дослідження медійної екосистеми. Які найбільш загальні мета та завдання 

медіамоніторингу? У чому переваги формалізованого і неформалізованого 

методів медіамоніторингу. Змоделювати застосування результатів 

медіамоніторингу у практиці державної установи. 

77. Охарактеризувати систему управління інформаційними потоками у 

структурі державного відомства (на конкретних прикладах). Дати 

характеристику процедурам інформаційної діяльності комунікативних служб 

(організація і проведення основних заходів – брифінги, прес-конференції, 

прес-клуби тощо). Специфіка інформаційно-комунікативного менеджменту в 

зовнішньополітичних установах. 

78. Основні положення загальних правил взаємодії з медіа у критичних 

ситуаціях. Описати стандартний алгоритм реагування на провокацію під час 

прес-конференції. Запропонувати власні варіанти (власний досвід) 

реагування на провокаційні питання журналістів. 

79. Розкрити завдання із дотримання таймінгу у проведенні прес-

конференцій. Визначити етапи перебігу класичної прес-конференції. Описати 

етапи підготовки до публічного виступу під час прес-конференцій. Поняття 

«суперфрази» та їх застосування у перебігу спілкування з медіа. 

80. Провокативні запитання та техніки реагування на них. Описати 

алгоритм реагування на провокацію. Особливості публічного виступу 

представника державної установи під час регулярного інформаційного 

брифінгу для медіа: теми, спікери, таймінг, відповіді на питання, моніторинг 

висвітлення події. 

81. Проаналізувати особливості сучасних міжнародних конфліктів. Дати 

порівняльний аналіз понять «міжнародні конфлікти», «суперечки», «напруга 

в міжнародних відносинах». Навести приклади. 



82. Проаналізувати функції міжнародних конфліктів. Навести приклади. 

83. Визначити етапи розвитку міжнародних конфліктів. Навести приклади 

84. Охарактеризувати міжнародні кризи та міжнародні конфлікти. 

Визначити поняття міжнародної безпеки. Проаналізувати вплив процесів 

глобалізації на розвиток конфліктів. Навести приклади. 

85. Дати визначення поняття «миротворчість» та «посередництво» в 

міжнародних конфліктах. Охарактеризувати мироустрій у постконфліктний 

період. Навести приклади. 

86. Проаналізувати моделі прийняття політичних рішень в міжнародних 

відносинах. Навести приклади для кожної моделі. 

87. Охарактеризувати особливості діяльності акторів сучасних 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. 

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

Охарактеризувати місце геополітики та геостратегії в структурі світового 

політичного процесу. 

89. 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. 

90. Дати визначення поняття «доктрина зовнішньої політики». 

Охарактеризувати еволюцію доктринальних засад зовнішньої політики США 

в умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин. 

91. Охарактеризувати еволюцію базових пріоритетів діяльності ООН в 

умовах трансформації глобальної системи міжнародних відносин. 

92. Охарактеризувати етапи інтеграційного процесу в Західній Європі (від 

Європейських Співтовариств до Європейського Союзу). Проаналізувати 

суперечливості інтеграційного процесу на кожному з етапів. 

93. 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. 

94. Проаналізувати еволюцію ролі Європи у світовій системі міжнародних 

відносин. Охарактеризувати причини і характер суперечностей у відносинах 

між країнами Європи та США. 

95. Охарактеризувати участь України в діяльності ООН та її спеціалізованої 

установи ЮНЕСКО. 

96. Охарактеризувати участь України в діяльності регіональних 

міжнародних організаціях на прикладі Ради Європи. 

97. Охарактеризувати участь України в діяльності регіональних 

міжнародних організаціях на прикладі ОБСЄ. 

98. Охарактеризувати ініціативу ЄС «Східне партнерство» та участь у ній 

України. 



99. Охарактеризувати базові пріоритети діяльності НАТО як організації з 

колективної безпеки держав Заходу. 

100. Охарактеризувати форми і сфери співпраці України та НАТО. 

101. Охарактеризувати європейський вектор зовнішньої політики України. 

Визначити особливості відносин України та Європейського Союзу. 

102. Проаналізувати зміни в оцінках ролі та значення України в стратегії ЄС. 

Проаналізувати трансформацію інтересів України щодо ЄС. 

Охарактеризувати основні напрямки взаємодії України та ЄС. 

103. Охарактеризувати політику стратегічного партнерства між Україною та 

США. 

104. Проаналізувати структуру МЗС України відповідно до основних завдань 

і функцій дипломатичної служби. 

105. Проаналізувати роль і значення інституту постійних представництв при 

міжнародних організаціях у сучасній дипломатичній службі. 

Охарактеризувати структуру та функції представництв при міжнародних 

організаціях. 

106. Охарактеризувати структурні частини, підрозділи та функції 

дипломатичних представництв. Визначити основні категорії персоналу 

дипломатичних представництв відповідно до Віденської конвенції про 

дипломатичні зносини 1961 р. 

107. 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. 

108. Охарактеризувати особливості діяльності регіональних міжнародних 

міжурядових організацій. Проаналізувати структуру, функції та пріоритети 

діяльності регіональних міжнародних міжурядових організацій Європи. 

109. Охарактеризувати особливості діяльності міжнародних неурядових 

організацій як акторів світової політики. 

110. Проаналізувати основні поняття та підходи до визначення понять 

«геополітика». Охарактеризувати структуру, функції, особливості та закони 

геополітики. 
 

 

Завідувач кафедри        Микола РИЖКОВ 
  




