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Програма додаткового фахового вступного випробування (екзамену) з  

«Основ міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій» за 

спеціальністю 291  «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» для вступників на навчання для здобуття ступеня вищої освіти «магістр» 

на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю / напрямом 

підготовки. 

 

Укладачі:  к.ю.н., доц. Новікова Л.В., 

  к.і.н., доц. Парфіненко А.Ю., 

                  д.політ.н., доц. Шамраєва В.М., 

  к.е.н., доц. Євтушенко О.В., 

                  к.т.н., доц. Харченко І.М. 
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Загальні положення 

Програма є основним науково-методичним документом, що регламентує 

зміст вступного випробування. Вона спрямована на забезпечення комплексного 

підходу до оцінки теоретичної та практичної підготовки вступників, до виявлення 

рівня їх знань. 

Мета програми – визначити обсяг і необхідний рівень теоретичних знань 

та практичних навичок вступника. 

Вступник повинен 

Знати: 

– основні етапи історичного розвитку міжнародних відносин;  

– концептуально-теоретичні основи зовнішньої політики країн; 

– зміст найважливіших категорій та понять міжнародних відносин, сутність та 

специфіку принципів міжнародного порядку; 

– основні тенденції розвитку глобальної міжнародної системи; 

– основні наукові школи та напрями теорії міжнародних відносин; 

– основи міжнародного права; 

– основні поняття міжнародних інформаційних відносин, сутність концепцій та 

моделей міжнародного співробітництва в галузі інформації і комунікації; 

– роль та функції міжнародних організацій у формуванні і реалізації концепції 

інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку;  

– практику реалізації міжнародної інформаційної політики на глобальному, 

регіональному та національному рівнях; 

– концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних 

відносинах; 

– ключові особливості вербальних та невербальних засобів комунікації, 

основних характеристик міжособистісної, групової, масової, міжкультурної 

комунікації; 

– історію, демографію, економіку, політичний устрій країн світу; 

– зміст основних понять міжнародних інформаційних відносин, сутність 

концепцій та моделей міжнародного співробітництва в галузі інформації і 

комунікації;  

– практику реалізації міжнародної інформаційної політики на глобальному, 

регіональному та національному рівнях; 

– місце та роль теорії масової комунікації в системі наукових знань; 

– структуру та основні моделі комунікації, класифікацію комунікації за 

різними критеріями, методи дослідження системи масової комунікації; 

– основні методи, прийоми та функції зв‘язків з громадськістю в сфері 

міжнародних відносин; 

– основи діяльності прес-служб зовнішньополітичних відомств; 

– основи сучасної дипломатії та розвідки; 
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– основні методи міжнародних комунікацій; 

– визначальні засади зовнішньої політики; 

– основи геополітики; 

– основи процесу формування міжнародної безпеки; 

– основні методи та засоби забезпечення міжнародної інформаційної безпеки; 

– визначальні засади зовнішньої політики України; 

– основи дипломатії у контексті європейської інтеграції України; 

 

Уміти: 

– оперувати основними поняттями і категоріями міжнародних  відносин; 

– аналізувати діяльність міжнародних організацій та практику застосування 

міжнародних актів у їх діяльності; 

– здійснювати аналіз основних видів впливу мас-медіа на аудиторію, 

застосовувати методи формалізованого аналізу масової інформації; 

– здійснювати аналіз різних комунікативних процесів з використанням 

відповідних моделей, використовувати різні комунікативні засоби для здійснення 

комунікації; 

– провадити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок створення, організації та роботи фахової атестаційної комісії 

регламентується Правилами прийому до Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна в 2018 р. та положенням про приймальну 

комісію Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 
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Завдання до додаткового вступного випробування складається дисциплін: 

1. Теорія міжнародних відносин 

2. Теорія та практика комунікацій 

3. Міжнародне право 

Форма екзаменаційного завдання – тести: 50 тестових завдань (2 бали за 

кожну вірну відповідь). 

Порядок оцінювання тестів 

 
Кількість вірних відповідей на 

тести 
Кількість балів 

Оцінка за національною 

шкалою 

 

25 - 50 

 

50 - 100 

 

Зараховано 

 

0 - 24 

 

0 - 49 

 

Не зараховано 
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ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (ЕКЗАМЕНУ) 

 

Тема 1. Теорія міжнародних відносин. 

Основні теоретичні напрями науки в міжнародних відносинах – класична, 

ідеалістична, марксистська. Класифікація у сучасній теорії міжнародних відносин. 

Типи та структури міжнародних систем. Сутність та роль держави у сучасних 

міжнародних відносинах. Методи дослідження міжнародних відносин та 

зовнішньої політики. 

 

Тема 2. Теорія і практика комунікацій. 

Експансія комунікативних технологій. Фактори актуалізації комунікації в 

сучасному світі (суспільстві). Основні значення поняття «комунікація». 

Комунікація як життєва потреба, як засіб забезпечення успішності спільної 

діяльності людей, як засіб презентації і самопрезентації, як засіб формування 

іміджу, репутації. Вплив сучасних комунікаційних технологій на життєдіяльність 

індивіда, групи, суспільства. Мобільні комунікації та їхня роль у розвитку 

суспільства та в житті сучасної людини. Схема та елементи комунікацій. 

Інформація і комунікація. Джерела інформації та її носії. Комунікаційний процес. 

Основні функції комунікації. Комунікативна особистість: поняття, характерні 

риси. Тренди розвитку комунікацій в сучасному суспільстві: глобалізація 

комунікацій, віртуалізація комунікацій, візуалізація комунікацій. Концепція 

відкритого суспільства і права людини в глобальному інформаційному просторі. 

Проблема доступу до інформації: теорія і практика. Інформаційні війни як форма 

впливу на аудиторію. Блоги як інформаційно-комунікаційне середовище. 

 

Тема 3. Міжнародне право. 

Міжнародна система, міжнародні відносини та міжнародне право. Поняття 

«міжнародне публічне право». Сутність міжнародного права. Функції 

міжнародного права. Система міжнародного права. Поняття і види джерел в 

міжнародному праві. Міжнародний договір як джерело міжнародного права.  

Структура і стадії укладання міжнародних договорів. Міжнародно-правовий 

звичай. Загальновизнані принци міжнародного права. Резолюції та рішення 

міжнародних організацій та конференцій Суб’єкти міжнародного публічного 

права. Міжнародно-правове визнання та правонаступництво у міжнародному 

праві. Поняття та види мирних засобів вирішення міжнародних спорів. Поняття 

території в міжнародному праві. Види територій в міжнародному праві. Державна 

територія та її правовий режим. Міжнародно-правова відповідальність: поняття, 

види. ООН: цілі, принципи, структура, характеристика діяльності. 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Теорія міжнародних відносин 

1.Співвідношення категорій «міжнародні відносини», «міжнародна 

політика», «світова політика» 

2. Теорія міжнародних відносин у структурі соціально-гуманітарних наук. 

3. Методи вивчення міжнародних відносин. 

4. Проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики в історії 

соціально-політичної думки. 

5. Зовнішньополітичні концепції у політичній думці Стародавнього світу. 

6. Формування та розвиток реалістичних уявлень про міжнародні відносини 

у політичній думці епохи Відродження та Нового часу. 

7. Ліберальна концепція міжнародних відносин. 

8. Геополітичні концепції міжнародних відносин. 

9. Геополітика в Україні на зламі ХХ – ХХІ ст. 

10. Політичний ідеалізм в теорії та практиці міжнародних відносин. 

11. Політичний реалізм. 

12. Місце модернізму у розвитку теорії міжнародних відносин. 

13. Неоліберальні концепції міжнародних відносин. 

14. Формування школи неолібералізму. 

15. Постмодерністські та неомарксистьські концепції міжнародних 

відносин. 

16. Теоретичні концепції міжнародної інтеграції. 

17. Розвиток теорії міжнародних відносин після закінчення холодної війни. 

18. Види та рівні міжнародних відносин. 

19. Теоретичні моделі міжнародних систем. 

20. Роль недержавних акторів у сучасній системі міжнародних відносин. 

21. Основні особливості держави як міжнародного актора. 

22. Сутність та типологія міжнародних конфліктів. 

23. Особливості міжнародних криз. 

 

 

Теорія та практика комунікацій 

1. Вступ до теорії комунікації. 

2. Закони, категорії, функції та методи теорії комунікації. 

3. Витоки та основні підходи до теорії комунікації. 

4. Типологія комунікацій. 

5. Теорії міжкультурної комунікації. 

6.  Вербальна комунікація як компонент міжкультурної комунікації. 

7. Види міжкультурної комунікації.  

8. Культурно-мовний код. Мовна особистість.  

9. Вербальна комунікація: форми, стилі, контексти. Прояви міжкультурних 

відмінностей у мові.  
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10. Ефективність комунікацій і стилі комунікацій. Шляхи подолання перепон 

в комунікаційному процесі. 

 

Міжнародне право 

11. Міжнародне право як особлива система права. 

12. Система міжнародного права. 

13. Функції міжнародного права. 

14. Основні принципи міжнародного права. 

15. Поняття, класифікація норм міжнародного права. 

16. Джерела міжнародного права. 

17. Правовий статус суб’єктів міжнародного права. 

18. Категорія основних (первинних) суб’єктів і категорія похідних 

(вторинних) суб’єктів МП. 

19. Визнання: поняття, види і форми. 

20. Правонаступництво в міжнародному праві: підстави, види, форми. 

21. Поняття, види територій у міжнародному праві. 

22. Державні кордони. Правовий режим. 

23. Міжнародно-правова відповідальність: поняття, види. 

24. Договірна правоздатність держав, міжнародних організацій та інших 

суб’єктів МП. 

25. Міжнародні міждержавні організації, поняття, класифікація. 

26. Поняття та види мирних засобів вирішення міжнародних спорів. 

27.  ООН: цілі, принципи, структура, характеристика діяльності. 
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