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Програма фахових випробувань розрахована на студентів 
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, що 
навчаються за напрямом 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії». Розділи програми відображають перелік тем з усіх 4 
дисциплін, що включені до фахових випробувань. До кожної дисципліни 
подано перелік рекомендованої літератури, який включає найважливіші, 
ґрунтовні посібники та підручники, що можуть використовуватися студентами 
в процесі підготовки до фахових випробувань.

Програма була затверджена вченою радою факультету суспільних наук і 
міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара.

Галузевими стандартами вищої освіти України передбачені наступні 
дисципліни, які включені до фахових випробувань:

1. Теорія міжнародних відносин
2. Міжнародні відносини та світова політика
3. Дипломатична та консульська служба
4. Країнознавство

З назвами блоків змістових модулів та змістових модулів, що входять до 
даного блоку, можна ознайомитися на кафедрі міжнародних відносин.



Теорія міжнародних відносин

1. Основні наукові школи та напрямки теорії міжнародних відносин.
2. Міжнародні відносини як суспільно-історичний феномен.
3. Суб'єкти міжнародних відносин.
4. Процес детермінації зовнішньополітичної поведінки суб'єктів міжнародних 
відносин.
5. Механізм та процес прийняття зовнішньополітичного рішення.
6. Проблема «сили» в теорії міжнародних відносин.
7. Глобальна система міжнародних відносин.
8. Співробітництво та інтеграція в міжнародних відносинах.
9. Міжнародний конфлікт.

Література:

1. Суліма, Є.М., Шепелев М.А. Глобалістика. Підручник [Текст] / Є.М. 
Суліма, М.А. Шепелев. -  К.: Вища школа, 2010.

2. Шепелев, М.А. Теорія міжнародних відносин. Підручник [Текст] / 
М.А. Шепелев. -  К.: Вища школа, 2004.

3. Современные международные отношения и мировая политика [Текст]: 
Учебник для вузов / [А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.Ю. Мельвиль и др.]; 
Отв. ред. А.В. Торкунов. -  М.: Просвещение, 2004.

4. Асиметрія міжнародних відносин [Текст] / За ред. Г.М. Перепелиці, О.М. 
Субтельного. -  К., 2005.

5. Коваленко, А.О. Політичний аналіз і прогнозування [Текст]. -  К., 2002.
6. Коппель, О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи та глобальний 

розвиток [Текст] / О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. -  К.: Либідь, 2004.
7. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945 -  1979 pp. [Текст] / За 

ред. В.А. Манжоли. -  К.: Либідь, 1999.
8. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1970 -  2000 pp.) [Текст] / За 

ред. B.C. Бруз, В.М. Матвієнко та ін. -  К.: Либідь, 2001.
9. Основы теории международных отношений [Текст] / Под ред. В.И. 

Антюхин-Московченко, Н.А. Злобина, М.А. Хрусталева. -  М., 1980.
10. Системный подход: анализ и прогнозирование международных

отношений [Текст]: Сб.трудов. -  М., 1991.
11.Теория международных отношений. Хрестоматия [Текст] / Под ред. П.А. 

Цыганкова. -  М., 2002.
12. Цыганков, П.А. Теория международных отношений [Текст] / П.А. 

Цыганков. -  М., 2002.



Міжнародні відносини та світова політика

1. Історія міжнародних відносин.
2. Міжнародні відносини Стародавнього Сходу та Античного Заходу
3. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав епохи Середньовіччя
4. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав епохи Відродження
5. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав Нового часу
6. Міжнародні відносини та світова політика Новітнього часу
7. Політологія міжнародних відносин.
8. Зовнішня політика великих держав у XX ст.
9. Сучасна світова політика.

Література:

1. Васильєва-Чекаленко, Л.Д. Україна у міжнародних відносинах (1944 -  1996 pp.): 
Навч. посібник [Текст] / Л.Д. Васильєва-Чекаленко. -  К., 1998.
2. Дюрозель, Ж.-Б. Історія дипломатії від 1918 року до наших днів [Текст] / Ж.Б. 
Дюрозель. -  К., 1995.
3. Європейський Союз: історія і засади функціонування [Текст]: Навч. посіб. / За 
ред. Л.В. Губерського. -  К., 2009.
4. История внешней политики СССР. 1917 -  1985 [Текст] / Под ред. А.А. Громыко, 
Б.Н. Пономарева: В 2-х т. -  М., 1986.
5. История Европы [Текст]. -  М., 1993. -  Т. 3.
6. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945 -  1990 гг. [Текст]. -  
М., 1993.
7. Іваницька, О.П. Історія міжнародних відносин (1918 -  1945 роки). 
Навчальний посібник [Текст] / О.П. Іваницька. -  К.: ВД «Слово», 2011.
8. Іваницька, О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 -  2002) [Текст] /
О.П. Іваницька. -  Вінниця, 2003.
9. Козицький, А.М. Новітня історія Азії та Африки [Текст] / А.М. Козицький: 
Посібник. -  Л., 2003.
10. Коппель, О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини XX сторіччя [Текст]
/ О.А. Коппель, О.С. Пархомчук. -  К., 1999.
11. Кудряченко, А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика [Текст] / А.І. 
Кудряченко, Ф.М. Рудич, В.О. Храмов. -  К., 2001.
12.Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1945 - 1979 pp. / За ред. В.А. 

Манжоли. -К., 1999. -  558 с.;
13. Міжнародні відносини і зовнішня політика, 1980 - 2000 pp. [Текст] / За ред. 
Л.Ф. Гайдукова. -  К., 2001.
14. Новейшая история зарубежных стран XX в. [Текст]: В 2-х ч. -  М., 1998.
15. Новейшая история стран Азии и Африки: XX век [Текст]. -  М., 2001.



Дипломатична та консульська служба

1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби.
2. Державні органи зовнішніх зносин та дипломатична служба.
3. Встановлення дипломатичних відносин.
4. Відкриття дипломатичних представництв та завершення дипломатичної 
місії.
5. Структура і персонал дипломатичного представництва.
6. Функції дипломатичних представництв та засоби їх здійснення.
7. Дипломатичні привілеї та імунітети.
8. Специфічні галузі дипломатії.
9. Техніка ведення дипломатичних переговорів.
10. Встановлення консульських відносин.
11. Функції консульських установ та засоби їх виконання.
12. Консульські привілеї та імунітети.
13. Спеціальні місії як форма дипломатії.
14. Міжнародні організації як форма та вияв багатосторонньої дипломатії.
15. Питання дипломатичної практики в роботі міжнародних конференцій і 
нарад.
16. Методи та засоби дипломатичної комунікації.
17. Питання дипломатичного протоколу.

Література:

1. Гуменюк, Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби [Текст] / Б.І. 
Гуменюк. -  К., 2004.
2. Положення про дипломатичну службу в Україні. Указ Президента України 
від 16 липня 1993 року [Текст] //Голос України. -  1993. -  22 липня.
3. Протокол Российской Федерации [Текст]. -  М., 2000.
4. Сандровский, К.К. Дипломатическое право [Текст]: Учебник / К.К. 
Сандровський. -  К., 1981.
5. Щетинин, В.Д. Экономическая дипломатия [Текст] / В.Д. Щетинин. -  М., 
2001.

6. Заллет, Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, 
Великобритании и Соединенных Штатах [Текст] / Р. Заллет. -  М., 1956.
7. История дипломатии [Текст]: В 3 т. -  М., 1959 -  1965.
8. Сагайдак, О.П., Олійник В.М. Принципи міжнародної ввічливості в 
дипломатичному протоколі [Текст] / О.П. Сагайдак, В.М. Олійник. -  Д ., 2001.
9. Українська дипломатична енциклопедія [Текст]: В. 2 т. / Ред. кол.: JI.B. 
Губерський (голова редкол.) та ін. -  Т.1., Т.2. -  К., 2004.
10. Матвієнко, В., Головченко В. Історія української дипломатії XX століття у
постатях [Текст] / В. Матвієнко, В. Головченко. -  К.: Видавничо-
поліграфічний центр «Київський університет», 2001.



Країнознавство
1. Країнознавство як сфера наукового знання.
2. Порівняльне країнознавство.
3 . Політична, правова та соціально-економічна системи Великобританії.
4. Політична, правова та соціально-економічна системи США.
5. Політична, правова та соціально-економічна системи Канади.
6. Політична, правова та соціально-економічна системи Франції.
7. Політична, правова та соціально-економічна системи Німеччини.
8. Політична, правова та соціально-економічна системи Італії.
9. Політичні, правові та соціально-економічні системи Іспанії та Португалії.
10.Політичні, правові та соціально-економічні системи Швейцарії та Австрії.
11. Політичні, правові та соціально-економічні системи держав Північної 
Європи.
12. Політична, правова та соціально-економічна системи Японії.
13. Політична, правова та соціально-економічна системи Індії.
14. Політична, правова та соціально-економічна системи КНР.
15. Політична, правова та соціально-економічна системи Росії.
1 6. Політичні, правові та соціально-економічні системи держав Східної 
Європи.
1 7 .Політична, правова та соціально-економічна системи Туреччини.
1 8 .Політична, правова та соціально-економічна системи Ірану.
19 .Політичні, правові та соціально-економічні системи держав арабського 
Сходу.
2 0 .Політичні, правові та соціально-економічні системи держав Південно- 
Східної Азії.
21. Політичні, правові та соціально-економічні системи держав Латинської 
Америки.
22. Політичні, правові та соціально-економічні системи держав Африки.

Література:
1. Барановський, М.О., Дмитренко, О.Г. Економічна і соціальна географія 
зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / М.О. Барановський, О.Г. Дмитренко. -  
Ніжин, 2001.
2. Безуглий, В.В. Економічна та соціальна географія країн світу [Текст]: посібник / 
В.В. Безуглий. -  К.: Видав, центр „Академія”, 2007.
3. Блій, Г. де, Муллер П., Шаблій О. Географія: світи, регіони, концепти [Текст] / 
Г. де Блій та ін. -  К.: Либідь, 2004.
4. Економічна і соціальна географія країн світу [Текст]: навч. посібник / за ред. С. 
П. Кузика. -  Львів: Світ, 2005.
5. Масляк, П.О. Країнознавство [Текст]: підруч. / П.О. Масляк. -  К.: Знання, 2008.
6. Турчин, Я.Б., Дорош Л.О., Горбач О.Н. Країнознавство [Текст]: навч. посібник / 
Я.Б. Турчин та ін. -  Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012.
7. Яценко, Б.П., Бабарицька В.К. Країнознавство: основи теорії [Текст]: навч. 
посібник / Б.П. Яценко, В.К. Бабарицька. -  К. : Либідь, 2009.



Загальні критерії оцінювання тестових завдань:
Тестова частина (100 балів)

Завдання з наступних дисциплін:

1. Теорія міжнародних відносин -  7 тестових завдань (0-22 балів):
-  завдання на встановлення відповідності («логічні пари») -  2 тестових 
завдання (0-4 балів);
-  завдання на встановлення правильної послідовності -  2 тестових завдання (0- 
4 балів);
-  завдання з вибором однієї правильної відповіді -  3 тестових завдань (0-2 
балів).

2. Міжнародні відносини та світова політика -  7 тестових завдань (0-22 балів): 
-завдання на встановлення відповідності («логічні пари») -  2 тестових завдання
-  З тестових завдання (0-4 балів);
-завдання на встановлення правильної послідовності -  2 тестових завдання (0-4 
балів);
-завдання з вибором однієї правильної відповіді -  3 тестових завдань (0-2 
балів).

3. Дипломатична та консульська служба -  7 тестових завдань (0-22 балів):
-  завдання на встановлення відповідності («логічні пари»)- 2 тестових 
завдання (0-4 балів);
-  завдання на встановлення правильної послідовності -  2 тестових завдання (0- 
4 балів);
-  завдання з вибором однієї правильної відповіді -  3 тестових завдань (0-2 
балів).

4. Країнознавство -  9 тестових завдань (0-34 балів):
-  завдання на встановлення відповідності («логічні пари») -  4 тестових 
завдання (0-4 балів);
-  завдання на встановлення правильної послідовності -  4 тестових завдання (0-
4 балів);
-  завдання з вибором однієї правильної відповіді -  1 тестових завдань (0-2 
балів).

понад 90 % правильних відповідей -  «відмінно»;
76-90 % правильних відповідей -  «добре»;
60-75% правильних відповідей -  «задовільно»; 
менше 60% правильних відповідей -  «незадовільно».
Оцінювання результатів відповідей відбувається за такими загальними 

критеріями:
«відмінно» - завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, 

висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином;



«добре» - завдання виконано повністю, але допущені незначні помилки у 
розрахунках або оформленні; або при належному оформленні виконано не 
менше ніж на 80%;

«задовільно» - завдання виконано не менше ніж на 70% за умови 
належного оформлення; або не менш ніж на 80%, якщо допущені незначні 
помилки у розрахунках або оформленні.

Переведення підсумкової оцінки атестація, вираженої у балах за 
багатобальною шкалою, в оцінки за національною шкалою та шкалою ЄСПК 
здійснюється відповідно до такої таблиці:

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ЄСПК

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диференційованого 
заліку, курсової роботи (проекту), 

практики, атестації
для заліку

90-100 А відмінно

зараховано

82-89 В
добре

75-81 С
64-74 D

задовільно
60-63 Е
0-59 FX

незадовільно з можливістю 
повторного складання

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання

р*

незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни

* - оцінка F виставляється тільки за результатами складання заборгованості комісії
Тривалість вступного фахового випробування -  180 хвилин.



Інструкція до складання білету

Вступне фахове випробування оцінюється за 100 бальною системою. 

Тестові завдання включають в себе ЗО тестових завдань. Максимальна кількість 

балів -  100.

Структура варіанта:
• завдання на встановлення відповідності -  10 тестових завдання (за 

кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару» - 1 бал);
• завдання з вибором однієї правильної відповіді -  10 тестових завдання 

(0-2 балів);
• завдання на встановлення правильної послідовності -  10 тестових 

завдання (0-4 балів).



Додаток А.

Міністерство освіти і науки України 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Факультет суспільних наук і міжнародних відносин 
Кафедра міжнародних відносин

ВСТУПНЕ ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 055 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ 

КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»

Студента/ки_____________________ ______
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Дата____________________ Варіант завдання №

№
завдан
ня

Відпо
відь

№
завдан
ня

Відпо
відь

№
завдан
ня

Відпо
відь

№
завдан
ня

Відпо
відь

1 1 0 1 9 78
7 11 70 7Q
ч 17 ">1 40
4 П 77
S 14 9  4

І 1 5 74
7 16 75
8 17 2й
9 18 27

(підпис студента)

Підсумок з тестування

Голова приймальної 
комісії,
Члени комісії

Секретар


