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Загальні положення 

 

Атестаційний екзамен грає важливу роль у завершальній стадії 

формування і оцінки теоретичної підготовки фахівців. 

Атестаційний екзамен – це комплексна перевірка знань студентів з 

фахових дисциплін, передбачених навчальним планом. Для студентів 4 курсу 

денної форми навчання він проводиться у 8 семестрі. 

Основним науково-методичним документом, що регламентує зміст 

державного екзамену, є програма. Вона спрямована на забезпечення 

комплексного підходу до оцінки теоретичної, методичної та практичної 

підготовки студентів, до виявлення ступеня їх підготовки до майбутньої 

самостійної діяльності. 

Мета програми – визначити обсяг і необхідний рівень теоретичних 

знань, одержаних практичних навиків і вмінь з профілюючих дисциплін в 

галузі міжнародної інформації. 

Для успішного складання комплексного атестаційного екзамену за 

фахом студент має досягти відповідних програмних результатів навчання за 

освітньо-професійною програмою «Міжнародна інформація» напряму 

підготовки 6.030204 «Міжнародна інформація». 

 

Програмні результати навчання за напрямом підготовки 6.030204 

«Міжнародна інформація»: 

 

Знання: 

– змісту найважливіших категорій та понять міжнародних відносин, 

сутності та специфіки принципів міжнародного порядку; 

– основних тенденцій розвитку глобальної міжнародної системи; 

– основних наукових шкіл та напрямів теорії міжнародних відносин; 

– основ міжнародного права; 

– основних понять міжнародних інформаційних відносин, сутності 

концепцій та моделей міжнародного співробітництва в галузі інформації і 

комунікації; 

– практики реалізації міжнародної інформаційної політики на 

глобальному, регіональному та національному рівнях; 

– концептуальних засад інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах; 

– структури та основних моделей комунікації, класифікації комунікації 

за різними критеріями, особливостей комунікативного процесу, функцій 

комунікації та комунікативних актів; 

– змісту основних понять міжнародних інформаційних відносин, 

сутності концепцій та моделей міжнародного співробітництва в галузі 

інформації і комунікації;  

– основних понять і категорій міжнародних інформаційних відносин; 

– місця та ролі теорії масової комунікації в системі наукових знань; 
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– методів дослідження системи масової комунікації; 

– основ аналізу та класифікації конфліктів, прогнозування їх розвитку; 

– основ сучасної дипломатії; 

– визначальних засад зовнішньої політики; 

– основ процесу формування міжнародної безпеки; 

– основних методів та засобів забезпечення міжнародної 

інформаційної безпеки; 

– основ функціонування інформаційної економіки; 

– основних методів інформаційного менеджменту; 

– визначальних засад зовнішньої політики України; 

– позиції України з актуальних проблем сучасних міжнародних 

відносин. 

 

Уміння: 

– логічно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з 

проблематики міжнародної інформації; 

– здійснювати міжнародно-правовий аналіз сучасних 

зовнішньополітичних ситуацій та проблем; 

– застосовувати теоретичні знання з міжнародної інформації у 

подальшій практичній професійній діяльності; 

– визначати, сформулювати, пояснювати, порівнювати елементи 

системи, принципи й методи міжнародних інформаційних відносин; вміти 

аналізувати світові політичні процеси, міжнародні відносини та зовнішню 

політику; 

– визначати ефективність/неефективність стратегій 

зовнішньополітичної діяльності за результатами аналітичних досліджень і 

аналізу зарубіжного досвіду, використовуючи методи порівняльного аналізу; 

– оцінювати ефективність діючих форм і методів державного 

управління зовнішньополітичною діяльність держави за результатами аналізу 

програм, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх реалізації, 

– використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу. 

 

Критерії оцінювання письмових відповідей на комплексному 

атестаційному екзамені за фахом «Міжнародна інформація» 

Комплексний атестаційний екзамен проводиться по білетах, кожен з 

яких включає 50 тестових завдань. За кожну вірну відповідь на тестове 

завдання студент отримує 2 бали. Загальна кількість балів, отримана 

студентом, переводиться у національну чотирирівневу шкалу оцінювання 

наступним чином: 

– 90-100 балів – «відмінно»; 

– 70-89 балів – «добре»; 

– 50-69 балів – «задовільно»; 

– 0-49 балів – «незадовільно». 
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ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 

Тестові завдання до комплексного атестаційного екзамену складаються 

з завдань за наступними дисциплінами: 

- Теорія масової комунікації; 

- Міжнародні інформаційні системи та технології; 

- Міжнародні відносини та світова політика; 

- Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах; 

- Міжнародна інформація 

 

Основні теми комплексного атестаційного екзамену: 

 

Тема 1. Інформаційний простір та соціум.  

Загальна характеристика інформаційних систем і технологій. 

Глобальна мережа Інтернет. Сервіси мережі Інтернет. Сервіси мережі 

Інтернет. Компоненти технологій WWW. Електронна пошта. Бібліотечні 

інформаційні системи. Безпека та надійність існування інформації. Мобільні 

пристрої в глобальному інформаційному просторі. 

Тема 2. Концептуальні основи масової комунікації. 

Теоретичні уявлення про інформацію, комунікації, медіа, ЗМІі СМК. 

Масова комунікація у науковому дискурсі. Нормативні моделі взаємодії ЗМІ 

та держави Теорія масової комунікації Маршалла Маклюена. Теорія медіа як 

ампутація. Теорія масової комунікації Д. Мак Куела. 

Тема 3. Масова комунікація в сучасному світі. 

Структура системи засобів масової комунікації. Аудиторія засобів 

масової комунікації. Дослідження нових медіана рубежі ХХ-ХХІ століть. 

Ефекти масової комунікації. Масові комунікації в сучасній Україні.  

Тема 4. Міжнародні відносини та зовнішня політика другої 

половини ХХ ст. 

Економічні і політичні наслідки Другої світової війни для країн 

Західної Європи і Північної Америки підготовка і створення Північно- 

атлантичного союзу. Світова політика у 70-х – 80-х рр. ХХ ст. Завершення 

“холодної війни”. Процеси європейської інтеграції у другій половині ХХ ст. 

Американська система міжнародних відносин. Система міжнародних 

відносин Центрально-Східної Європи у другій половині ХХ ст. Міжнародні 

відносини на Близькому та Середньому Сході та в Африці доби біполярної 

системи міжнародних відносин. Міжнародні відносини в Азії та АТР у другій 

половині ХХ ст. 
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Тема 5. Основні параметри сучасної системи міжнародних 

відносин. 

Концептуалізація міжнародних відносин; політична економія 

міжнародних відносин; глобальні тенденції світової політики. Міжнародні 

відносини на пострадянському просторі. Європейська система міжнародних 

відносин. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході та в 

Африці. Міжнародні відносини у Південній Азії та АТР. Зовнішня політика 

США, Канади та американська система міжнародних відносин. Зовнішня 

політика України після проголошення незалежності. 

Тема 6. Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної 

роботи. 

Поняття і структура аналітики. Вимоги до аналітичної роботи у сфері 

міжнародних відносин. Цілі та завдання інформаційно-аналітичних служб. 

Сутність та зміст інформаційно-аналітичної роботи. Особливості процедур та 

операційних етапів інформаційної роботи. Категоріальний апарат 

інформатики. Особливості процедур аналітичної роботи. Категоріальний 

апарат аналітики. Зміст і типологія аналітичної діяльності. Методи і 

технологія аналітики. Основні різновиди аналізу. Методологія та етапи 

інформаційно-аналітичної діяльності у міжнародних відносинах. Види 

аналітичних документів. Сутність і зміст наукового передбачення. 

Класифікація методів прогнозування. Типологія прогнозів. Типологія 

прогнозів у сфері міжнародних відносин. 

Тема 7. Системний аналіз у інформаційно-аналітичній роботі.  

Сутність та основні різновиди системного аналізу. Методологія 

системного аналізу. Види системного аналізу. Зміст і технологія системного 

аналізу в інформаційно-аналітичній роботі. 

Тема 8. Методика формування інформаційної бази. 

Методика формування інформаційної бази для прийняття стратегічних, 

тактичних та оперативних рішень. Робота із складання картотеки 

спостереження. 

Тема 9. Методика розробки аналітичних прогнозів у сфері 

міжнародних відносин.  

Теоретико-методологічні підходи до передбачення характеру 

міжнародних відносин. Основні наукові категорії геополітики та 

концептуальні засади геополітичного прогнозування. Методика розробки 

геополітичного прогнозу. 
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Тема 10. Методи аналітико-синтетичної обробки інформації. 

Контент-аналіз у дослідженнях міжнародних відносин. Івент-аналіз у 

дослідженнях міжнародних відносин. Когнітивне картування у дослідженнях 

міжнародних відносин. 

Тема 11. Методика підготовки інформаційно-аналітичних 

документів. 

Відмінності підсумкових документів прикладних аналітичних розробок 

від фундаментальних досліджень міжнародних відносин. Підготовка 

аналітичних висновків і практичних рекомендацій. Методика складання 

аналітичної записки. 

Тема 12. Основні поняття міжнародної інформації. Джерела 

міжнародної інформації. 

Предмет, поняття і структура міжнародної інформації. Міжнародні 

інформаційні відносини. Глобальне інформаційне суспільство. Глобальна 

інформаційна інфраструктура. Міжнародний інформаційний простір. 

Міжнародний обмін інформацією. Міжнародна інформаційна політика. 

Тема 13. Міжнародні інформаційні відносини як спеціалізована 

галузь міжнародного співробітництва. 

Формування міжнародних інформаційних відносин як спеціалізованої 

галузі міжнародного співробітництва. Основні поняття міжнародних 

інформаційних відносин Принципи міжнародних інформаційних відносин. 

Суб’єкти та об’єкти міжнародних інформаційних відносин. Проблема 

асиметрії інформаційного розвитку та «інформаційний розрив».  

Тема 14. Інформаційна парадигма глобального розвитку. 

Становлення глобального інформаційного суспільства.  

Концептуальні підходи до вивчення феномену глобалізації комунікації. 

Наукові теорії трансформації міжнародних відносин на основі феномену 

глобалізації комунікації. Теоретичні і прикладні аспекти становлення та 

розвитку глобального інформаційного суспільства. Моделі становлення 

інформаційного суспільства. Міжнародні, регіональні та національні 

стратегії побудови інформаційного суспільства.  

Тема 15. Міжнародна інформаційна діяльність. Інформаційна 

діяльність світових та регіональних міжнародних організацій. 

Міжнародна інформаційна діяльність: поняття, види та її основні 

напрями. Мета та функції міжнародної інформаційної діяльності. Міжнародні 

договори і угоди в галузі інформації. Роль міжнародної інформації в системі 

ООН. Діяльність Комітету ООН з інформації. Основні функції Департаменту 

суспільної інформації ООН. Діяльність інформаційних центрів ООН. Роль 
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ЮНЕСКО у вирішенні світових інформаційних проблем. Стратегії ЮНЕСКО 

у галузі інформації і комунікації.  

Тема 16. Правове регулювання міжнародної інформаційної 

діяльності. 

Система міжнародного інформаційного права. Загальні принципи і 

спеціальні положення. Міжнародні договори і угоди у галузі інформації та 

комунікації. Інститут відповідальності у міжнародному інформаційному 

праві. Національне інформаційне законодавство. Захист основних прав і 

свобод людини у галузі комунікації. 

Тема 17. Інформаційна економіка. Міжнародний інформаційний 

бізнес. 

Концепції інформаційної економіки. Закони інформаційної економіки. 

Інформаційні продукти та послуги. Електронна комерція. Світові 

інформаційні ринки. Структура міжнародного інформаційного бізнесу. 

Особливості конкуренції ТНК на світовому та регіональних ринках 

інформаційних продуктів та послуг. Інформаційний бізнес в Україні: 

проблеми, трансформації і динаміка. 

Тема 18. Інформаційні війни. 

Виникнення терміну «інформаційна війна». Стратегічне інформаційне 

протиборство. Завдання і мета інформаційних війн. Методи і способи 

ведення інформаційних війн. Історія розвитку технології ведення 

інформаційної війни. Покоління сучасних інформаційних війн. Види 

інформаційних війн: психологічна війна, кібер-війна, мережева війна, 

ідеологічна диверсія, радіоелектронна боротьба тощо. Форми ведення 

інформаційної боротьби у сучасних інформаційних війнах. 

Тема 19. Інформаційна безпека. 

Поняття та сутність інформаційної безпеки країни. Механізм 

забезпечення національної інформаційної безпеки. Державна політика 

України в сфері національного інформаційного простору. Національні 

інтереси в інформаційній сфері. Політика формування національного 

інформаційного простору. Інформаційна безпека у сучасному світі. Стратегія 

інформаційної безпеки. Власники інформації, що захищається. Класифікація 

інформації за ступенем її таємності. Безпека інформації в комерційних 

мережах. Міжнародний аспект захисту інформації. 
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ПИТАННЯ ДО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

1. Міжнародні відносини та зовнішня політика другої половини 40-х - 

у 60-х рр. ХХ ст. 

2. Світова політика у 70-х – 80-х рр. ХХ ст. 

3. Завершення “холодної війни” та основні тенденції розвитку світової 

політики наприкінці 80 на початку 90-х рр. ХХ ст.  

4. Процеси європейської інтеграції у другій половині ХХ ст.:  

5. Американська система міжнародних відносин другої половини ХХ 

– початку ХХІ ст. 

6. Система міжнародних відносин Центрально-Східної Європи у 

другій половині ХХ ст. 

7. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході та в 

Африці доби біполярної системи міжнародних відносин:  

8. Міжнародні відносини в Азії та АТР у другій половині ХХ ст. 

9. Основні параметри сучасної системи міжнародних відносин. 

10. Міжнародні відносини на пострадянському просторі на початку 

ХХІ ст. 

11. Європейська система міжнародних відносин на сучасному етапі. 

12. Міжнародні відносини на Близькому та Середньому Сході та в 

Африці на початку ХХІ ст. 

13. Міжнародні відносини у Південній Азії та АТР на початку ХХІ ст.  

14. Зовнішня політика США, Канади та американська система 

міжнародних відносин на сучасному етапі. 

15. Зовнішня політика України від проголошення незалежності до 

наших днів. 

16. Основні поняття міжнародних інформаційних відносин, сутність 

концепцій та моделі міжнародного співробітництва в галузі інформації і 

комунікації.  

17. Роль та функцій міжнародних організацій у формуванні і реалізації 

концепції інформаційного суспільства як чинника міжнародного розвитку.  

18. Практика реалізації міжнародної інформаційної політики на 

глобальному, регіональному та національному рівнях. 

19. Концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності у 

міжнародних відносинах. 
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20. Особливості аналізу міжнародної політики та специфіки 

моделювання зовнішньополітичних подій. 

21.  Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи та організації 

діяльності аналітичних структур. 

22. Здійснення інформаційно-аналітичної діяльності в галузі 

міжнародних відносин. 

23. Методологія підготовки та аналізу різних видів аналітичних 

документів, рекомендацій та пропозицій для прийняття рішень із 

застосуванням сучасних інформаційних технологій. 

24. Зміст основних понять міжнародних інформаційних відносин, 

сутність концепцій та моделей міжнародного співробітництва в галузі 

інформації і комунікації. 

25. Реалізація міжнародної інформаційної політики на глобальному, 

регіональному та національному рівнях. 

26. Основні поняття і категорії міжнародних інформаційних відносин. 

27. Місце та роль теорії масової комунікації в системі наукових знань.  

28. Структура та основні моделі комунікації, класифікація комунікації 

за різними критеріями, методи дослідження системи масової комунікації.  

29. Функціональний аспект масової комунікації, механізми відбору і 

трансформації у засобах масової інформації.  

30. Аналіз основних видів впливу мас-медіа на аудиторію, методи 

формалізованого аналізу масової інформації. 

31.  Інформаційний простір.  

32. Загальна характеристика інформаційних систем і технологій.  

33. Глобальна мережа Інтернет. Сервіси мережі Інтернет.  

34. Сервіси мережі Інтернет.  

35. Бібліотечні інформаційні системи.  

36. Безпека та надійність існування інформації.  

37. Концептуальні основи масової комунікації 

38. Масова комунікація у науковому дискурсі.  

39. Нормативні моделі взаємодії ЗМІ та держави 

40. Масова комунікація в сучасному світі 

41. Ефекти масової комунікації. 

42. Масові комунікації в сучасній Україні.  
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