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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-наукова програма: «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») передбачено Правилами 
прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2021 р. для тих 
абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра.

Фахове вступне випробування за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» має за мету з’ясування рівня професійних 
компетенцій, теретичних знань і практичних навичок абітурієнтів з базових дисциплін 
(основи політичної науки, теорії міжнародних відносин, історія та теорія дипломатії, 
зовнішня та міжнародна політика), визначення їхньої готовності до засвоєння відповідної 
освітньо-наукової програми магістерського рівня.

Фахове вступне випробування за спеціальностю 291 «Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та регіональні студії» відбувається у формі письмових відповідей 
на три запитання: одне теоретичне і два практичного спрямування. Запитання розподілені 
по білетах, абітурієнт отримує випадковий білет з невідомим заздалегідь набором 
запитань.

Загальна кількість білетів: 26
Кількість питань у кожному білеті: З
Загальний час на виконання завдання: 80 хвилин.

Зразок екзаменаційного білета:
Білет №

1. Що таке соціальний конструктивізм і чому він виник як теорія 
міжнародних відносин?

2. Схарактеризуйте гуманітарний чинник міжнар одної безпеки.
3. Що таке публічна дипломатія? Опишіть та проілюструйте її засоби.

П. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Питання на вступний екзамен ОНП «Міжнародні відносини»
Теор етичний блок

1. Порівняйте поняття політичної та державної влади.
2. Обґрунтуйте відмінності між політичними та адміністративними 

рішеннями.
3 . Обґрунтуйте зв’язок між внутрішніми і зовнішньою політиками 

держави.
4. Які існують у світі партійні системи? Наведіть приклади кожного типу.
5. Покажіть і поясніть етапи вироблення й ухвалення політичних рішень.
6. Як пов’язані між собою категорії громадянства і державного 

сувер енітету?
7. Схарактеризуйте форми державного правління і наведіть приклади 

кожної з них.



8. Схарактеризуйте форми державного устрою і наведіть приклади кожної 
з них.

9. Опишіть пр инципи світ-системного аналізу Іммануїла В о лерстайна.
10.Подайте опис і кр итику теор ії модер нізації.
11 .Подайте опис і критику теор ії залежності.
12.Що таке цикл вироблення політики? Назвіть та охарактеризуйте його 

основні етапи?
13.Які основні типи аналітичних документів визнаєте (не менше трьох)? 

Опишіть їхні характеристики.
14. Основні методи аналізу даних та типи даних у сфері аналізу зовнішньої 

політики.
15.Якими є основні положення критичної теорії як дослідницького 

підходу в межах теор ій міжнар одних відносин?
16.Головні вимоги до написання р екомендацій (для стейкголдер ів) пр и 

аналізі зовнішньої політики.
17.Для чого потрібна адвокація рекомендацій? Наведіть приклад 

адвокаційної кампанії (не менше трьох заходів/інструментів).

18.Дайте пояснення сутності перших, других, третіх та четвертих дебатів 
в теоріях міжнародних відносин.

19.Поясніть основні припущення Реалізму як теорії міжнародних 
відносин. Дайте характеристику класичному реалізму, неореалізму, 
неокласичному р еалізму.

20.Поясніть, що таке стратегічний реалізм, оборонний та наступальний 
реалізм.

21.Дайте пояснення термінам «сила (power)», «баланс сил» в різних 
теоріях міжнародних відносин.

22.Поясніть основні припущення Лібералізму як теорії міжнародних 
відносин. Дайте характеристику інтеграційному лібералізму, 
транснаціо наліз му, міжнародним режимам та неоліберальному 
інституціоналізму.

23.Поясніть, яким чином реалізм та лібералізм пояснюють та оцінюють 
явище взаємозалежності в міжнар одних відносинах.

24.Що таке соціальний конструктивізм і чому він виник як теорія 
міжнародних відносин?

25.Поясніть основні припущення конструктивізму. Поясніть, що відрізняє 
конструктивізм від лібералізму та реалізму.

26.3а конструктивізмом як теорією міжнародних відносин, що таке 
«ідентичність» та «норми» в міжнародних відносинах і чому вони 
мають значення для держав?

27.Поясніть виникнення Постмодернізму в теоріях міжнародних відносин. 
Якими є припущення в основі Постмодернізму в міжнародних 
відносинах? Які теорії міжнародних відносин належать до 
постмодер ністських.

Прикладний блок



1. Застосуйте дворівневу модель РобертаПатнема для пояснення 
управління Європейським Союзом.

2. Ви -  аналітику штаті посольства в одній із країн. За якими ознаками ви 
хар актеризуватимете політичний р ежим у кр аїні вашого пер ебування?

3. Проаналізуйте особливості функціонування нових учасників 
міжнародних відносин на початку XXI ст.

4. Схарактеризуйте нові виклики міжнар одної безпеки у XXI ст.
5. Визначте вплив тр анснаціональних корпорацій на тр ансформацію 

поняття державного суверенітету.
6. Проаналізуйте особливості «заморожених конфліктів» на 

пострадянських тер єнах з точки зору Копенгагенської школи 
безпекових студій.

7. Що таке Вестфальська система міжнар одних відносин?
8. Проаналізуйте особливості боротьби з міжнародним тероризмом у XXI 

ст.
9. Що таке євроатлантична інтеграція? Поясність на прикладі 

щонайменше двох кр аїн.
10.Схарактеризуйте гуманітарний чинник міжнародної безпеки.
11 .Пр оаналізуйте особливості військово-політичної інтегр ації держав 

Євр опейського Союзу.
12. Проаналізуйте діяльність ОБСЄ щодо врегулювання заморожених 

конфліктів.
13. Поясніть концепт м ’якої сили (soft power) та проілюструйте його роль у 

XXI ст.
14.Назвіть актуальну пр облему у сфер і зовнішньої політики Укр аїни та її 

основних стейкголдерів. Запропонуйте метод(и), за допомогою якого 
можна дослідити цю проблему.

15.Які розбіжності у поглядах щодо дипломатії та її методів малиНіколо 
Макіавелл і та Фр ансу а де Кал ’ єр ?

1 б.Пр о що йдеться у Віденській конвенції. ..1969р .?
17.Наведіть р ізні р озуміння дипломатії (щонайменше два) та опишіть 

основні етапи її розвитку.
18. Що таке заморожені конфлікти? Наведіть приклади та окресліть 

пер спективи кількох заморожених конфліктів.
19. Що таке «гуманітарне втручання» в міжнародний конфлікт? Наведіть 

приклад гуманітарного втручання в один з міжнародних конфліктів.
20.Схарактеризуйте гуманітарний чинник міжнародної безпеки.
21 .Визначте вплив транснаціональних корпорацій на трансформацію 

поняття державного суверенітету.
22.Хто або що таке депозитарії?Які функції вони виконують?
23.Що таке публічна дипломатія? Опишіть та проілюструйте її засоби
24.Якщо в ООН не переданий двосторонній міждержавний договір,тоді 

які можуть бути наслідки для держав підписантів?



2 5. Ви генсек О ОН. Вам потрібно найняти людину на посаду керівника
Відділу в Секретаріаті ООН з координації миротворчих операції. 
Людині з яким фахом надаватимете перевагу? Напишіть посадові 
інструкції для цієї посади.

26.Чи може одна міжнародна організація бути учасником (не обов’язково 
членом) іншої міжнародної організації? Поясніть на прикладах.

27.Що таке «техпломасі» та «твіпломасі»? Коли вони з ’явилися? Які 
наслідки вони мають для людства? Чи вони є засобами публічної 
дипломатії?

28.Що таке дипломатичне визнання держави? Які бувають форми 
визнання? Що перше, призначення глави дипломатичного
пр едставництва, чи дипломатичне визнання держави?

29.Опишіть передумови створення ООН. Якими є завдання, цілі та 
структура ООН?

ЗО.Якими є основні напрямки співпраці України та НАТО?
3 1 .Назвіть основні умови членства країн в Європейському Союзі. Які 

перспективи вступу України до ЄС?
32.Назвіть основні напрями діяльності організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР).
33.Назвіть міжнародні організації, членом яких є Україна та 

охарактеризуйте переваги, які надає нашій державі членство в цих 
організаціях.

34.Які міжнародні неурядові організації Ви можете назвати? Опишіть цілі 
і завдання однієї з них.

3 5.Якою є р оль міжнародних організацій у глобальному врядуванні щодо
змін пр ир одного сер едовища?

З б.Як міжнар одні організації відр еагували на спалах пандемії Соу і с і -  19?
З7.Що таке «гуманітарне втручання» в міжнародний конфлікт? Наведіть 

приклад гуманітарного втручання в один з міжнародних конфліктів.
З 8.Яка міжнар одна організація займається питаннями мігр ації та 

біженців? Які функції та завдання цієї організації?
39.Які основні державні інститути відповідальні за прийняття рішень у 

сфері зовнішньої політики в Україні? Окресліть їхні функції та 
компетенції.

40.Для чого потрібні інтерв’ю зі стейкголдерами при аналізі зовнішньої 
політики?

41 .Як можна виміряти вплив аналітичного матер іалу (у кількісний та 
якісний спосіб)?

42.Які українські та закордонні аналітичні центри, що займаються 
дослідженнями у сфері зовнішньої політики, ви знаєте? Назвіть не 
менше трьох, стисло охарактеризуйте їхні тематичні напрямки.



43.Назвіть актуальну пр облему у сфер і зовнішньої політики Укр аїни та її 
основних стейкголдерів. Запропонуйте метод(и), за допомогою якого 
можна дослідити цю пр облему.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Результати фахового вступного випробування за спеціальністю 291 «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (освітньо-наукова програма 
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») оцінюються за 
200-бальною шкалою.

Фахове випробування з міжнародних відносин проводиться в письмовій формі у 
вигляді відповідей на запитання екзаменаційного білета.

Загальна оцінка за фахове випробування-максимально 200 балів. З них:
- Відповіді на теоретичні питання оцінюються з розрахунку 68 балів,

Відповіді на прикладні питання оцінюються з розрахунку 66 балів кожне,

Час виконання завдань -  80 хвилин.

Критерії оцінювання відповідей на екзаменаційні питання:

У відповідях на екзаменаційні питання абітурієнт має продемонструвати:
• глибоке знання програмного матеріалу з політологічних навчальних дисциплін і 

дисциплін спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії», зокрема з теорії держави, теоретичних основ політичної науки, 
теорій міжнародних відносин;

• уміння формулювати твердження, логічно вибудовувати відповіді й виділяти 
основне та другорядне у матеріалі;

• уміння використовувати знання з інших питань для досягнення повноти загальної 
відповіді на питання;

• знання фахової термінології, володіння науковим стилем, володіння письмовою та 
розмовною українською мовою, достатній рівень грамотності, знання з орфографії, 
синтаксису, пунктуації та стилістики української мови, вміння аргументувати свою 
точку зору українською мовою.

Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 
спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 
студії» (освітньо-наукова програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії»), якщо сумарна оцінка за відповіді на екзаменаційні питання 
становить 100-200 балів.

У випадку, якщо екзаменаційна оцінка становить 0 - 9 9  балів, абітурієнт вибуває з 
конкурсного відбору на спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії» (освітньо-наукова програма: «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»).

Голова фахової атестаційної комісії


