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ВСТУП

Мета фахового вступного випробування -  визначення рівня знань за на
прямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най
більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про
грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно- 
орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 
передбачені програмою вступу.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те
оретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних питань.

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го
дин (90 хв.)

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ
з дисциплін, 

які виносяться на фахове вступне випробування 
за освітньою програмою підготовки фахівців з вищою освітою 

освітнього ступеня «Магістр»

1. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА

1. Розкрити зміст понять «міжнародні відносини», «міжнародна політика» і 
«зовнішня політика».

2. Навести поняття і основні етапи еволюції міжнародної системи.
3. Проаналізувати геополітичні наслідки Другої світової війни та їх вплив на 

становлення біполярної системи міжнародних відносин.
4. Охарактеризувати закономірності й особливості еволюції міжнародних ві

дносин після Другої світової війни.
5. Дати визначення Холодної війни й основних етапів її еволюції.
6. Висвітлити процес створення, структуру і напрямки діяльності Організації 

Об’єднаних Націй.
7. Розкрити причини, зміст і здобутки розрядки міжнародної напруженості в 

1970-х роках.
8. Визначити причини, особливості та наслідки переходу до постбіполярної 

міжнародної системи.
9. Проаналізувати основні риси постбіполярного світоустрою, етапи і тенде

нції його еволюції.
10. Розкрити роль державних і недержавних міжнародних акторів у сучасному 

світі.
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11. Проаналізувати роль глобалізації в постбіполярній системі міжнародних 
відносин.

12. Охарактеризувати значення інтеграційних процесів у постбіполярній між
народній системі.

13. Розкрити роль регіоналізації в постбіполярній системі міжнародних відно
син.

14. Висвітлити суть проблеми роззброєння для сучасної системи міжнародних 
відносин.

15. Визначити провідну роль головних міжнародних акторів (СІЛА, РФ, КНР, 
ЄС) у сучасній світовій політиці.

2. ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

1. Поясніть поняття системи міжнародних відносин.
2. Визначте сутність показників корисності.
3. Обґрунтуйте важливість використання методу "дерева цілей" при прийнят

ті управлінських рішень.
4. Охарактеризуйте метод експертних оцінок альтернативних варіантів.
5. Поясніть сутність лобізму як джерела впливів на процес прийняття політи

чних рішень.
6. Обґрунтуйте важливість психологічного аналізу особистості політичного 

лідера при аналізі специфіки прийняття зовнішньополітичних рішень.
7. Проаналізуйте специфіку застосування бюрократичної моделі прийняття 

рішень при аналізі процесу прийняття зовнішньополітичних рішень.
8. Охарактеризуйте вплив когнітивних упереджень на поведінку суб'єкта 

прийняття зовнішньополітичних рішень.
9. Обґрунтуйте можливість застосування теорії ігор при аналізі прийнятого 

рішення в міжнародних відносинах.
10. Визначте специфіку моделі раціонального актора.
11. Охарактеризуйте основні принципи системного аналізу.
12. Визначте сутність конкурентної боротьби держав у міжнародній системі.
13. Охарактеризуйте поняття ризику при прийнятті зовнішньополітичних рі

шень.
14. Поясніть специфіку взаємодії основних рівнів прийняття зовнішньополі

тичного рішення.
15. Визначте поняття легітимності політичного рішення.
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3. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ

1. Розкрийте структурні особливості міжнародної інформації.
2. Визначте основні джерела та канали міжнародної інформації.
3. Розкрийте особливості, завдання та інструменти інформаційної політики 

держав.
4. Розкрийте сутність та властивості поняття «інформаційний простір».
5. Визначте теоретичні основи та підходи до сутності поняття «інформаційне 

суспільство».
6. Розкрийте роль міжнародної інформаційної безпеки у сучасній міждержа

вній взаємодії.
7. Визначте роль та особливості інформаційних війн у сучасних міжнародних 

відносинах.
8. Відобразіть систему технологій та інструментів інформаційно- 

психологічного впливу на свідомість та підсвідомість соціальних суб’єктів.
9. Проаналізуйте роль цифрової дипломатії у системі зовнішньої політики 

держав.
10. Розкрийте роль м’якої сили у зовнішній політиці держав.
11. Відобразіть систему публічної дипломатії провідних держав світу.
12. Розкрийте особливості та перспективи використання електронної комерції.
13. Проаналізуйте проблему інтернет-цензури в інформаційній політиці дер

жав.
14. Проаналізуйте проблему кіберзлочинності як явища цифрової епохи.
15. Розкрийте проблему кібертероризму як загрозу міжнародним відносинам.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА

Основна:
1. Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (друга половина 1940-х -  

1990-і роки): Навчальний посібник. -  Вінниця, 2016.
2. Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: 

Підручник. -  Чернівці-Київ, 2014.
3. Коппель O.A. (кер. автор, кол.). Міжнародні системи і глобальний розви

ток. -K ., 2009.
4. Крушинський В.Ю. (кер. автор, кол.). Міжнародні відносини та світова по

літика.-K ., 2010.
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ЗРАЗОК
білету фахового вступного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних відносин, інформації та регіональних студій

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету

Ю. Волошин

Магістр
29 «Міжнародні відносини»
291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»
«Міжнародна інформація»

Фахове вступне випробування
Білет № 1

Завдання 1. Розкрити причини, зміст і здобутки розрядки міжнародної на
пруженості в 1970-х роках.

Завдання 2. Інформаційні агентства держав світу.

Завдання 3. Поясніть специфіку взаємодії основних рівнів прийняття зовні
шньополітичного рішення.

Схвалено на засіданні кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональ
них студій
(Протокол № 3 від 01.03.2021)

Завідувач кафедри___________ _ Н.Ф. Ржевська

Освітній ступінь: 
Галузь знань: 
Спеціальність:

ОП:
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)

Виконання завдання № 1 7 0

Виконання завдання № 2 70

Виконання завдання № 3 60

Усього 200

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка 
в балах Пояснення

180-200
Відмінно
(відмінне виконання лише з незнач
ною кількістю помилок)

Вступне
випробування

складено

100-
200

150-179
Добре
(в загальному вірне виконання з пе
вного кількістю суттєвих помилок)

100-149 Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль
ним критеріям)

0-99 Вступне випробування не складено
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньою програмою 
підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр»

№
пор.

Назва
рейтингу

Кількість
балів
(тах)

Порядок 
визначення рейтингу

1. Академічний рейтинг 
(АР)

10 Визначається за оцінками 
підсумкової зведеної відомості 
або Додатку до диплому 
бакалавра (спеціаліста) за 100- 
бальною шкалою із подальшим 
переведенням у 10-бальну шкалу

2. Фаховий рейтинг
(ФР)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками фахового ' 
вступного випробування

3. Рейтинг творчих та 
професійних 
досягнень (РТПД)

10 Визначається за 10-бальною 
шкалою за оцінкою творчих та 
професійних досягнень

4. Рейтинг з іноземної
мови
(РІМ)

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками вступного 
екзамену з іноземної мови

5. Особистий 
інтегральний рейтинг 
вступника (ОІР)

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
(Ф 03.02-01)

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

/ Г7)с поі-гі- Ьоь^хЛІ С.^0 (<у

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-02)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
(Ф 03.02-03)

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла,
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ_________________

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02-32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН _________ _________

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено


