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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного іспиту на здобуття ступеня «Магістр» із спеціальності
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації і регіональні студії» (за освіто-професійною
програмою «Міжнародна інформація та суспільні комунікації») для вступників, яким надане
таке право згідно Правил прийому, має на меті виявити знання, уміння і навички студентів з
ряду загальноосвітніх та спеціальних дисциплін, вивчення яких передбачене навчальним
планом.
На вступному іспиті студенти повинні показати знання загальнотеоретичних дисциплін,
які необхідні для організації практичної роботи по встановленню співробітництва із
зарубіжними країнами; показати знання дисциплін міжнародного і економічного циклу; повинні
розбиратись у питаннях проведення зовнішньої політики України, володіти методами розробки
перспективних і поточних напрямків зовнішньополітичної діяльності стосовно різних регіонів;
повинні знати стан міжнародних відносин та зовнішньої політики, місце і роль міжнародних
організацій в системі міжнародних відносин.
Студенти повинні показати уміння і навички застосування отриманих знань для
вирішення практичних і теоретичних завдань, пов’язаних із здійсненням зовнішньополітичного
курсу Української держави; повинні вміти узагальнювати та аналізувати отриману міжнародну
інформацію, визначати характер документів зовнішньополітичного та зовнішньоекономічного
змісту; повинні уміти відрізнити незвичні від типових суспільно-політичні та соціальноекономічні явища; аргументувати свою точку зору щодо дискусійних проблем розвитку
міжнародних відносин; повинні уміти використовувати набуті теоретичні знання в майбутній
професійній діяльності.
До програми вступного іспиту включено ряд дисциплін, зокрема: Зв'язки з громадськістю,
Конфліктологія та теорія переговорів, Міжнародна інформація, Теорія та практика комунікацій,
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах, Міжнародне інформаційне
право, Політичний консалтинг, Європейський інформаційний простір.

МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ
Інформаційна парадигма сучасної цивілізації. Основні поняття міжнародної
інформації. Джерела міжнародної інформації. Правові основи міжнародної інформації.
Міжнародна інформаційна політика. Інформаційна політика міжнародних організацій.
Діяльність ЮНЕСКО в галузі комунікацій. Аналітичні дослідження ЮНЕСКО в галузі
інформації та комунікації. Інформаційна політика міжурядових європейських організацій.
Інформаційні програми міжурядових європейських організацій. Інформаційний вимір
діяльності Ради Європи. Європейська інформаційна політика.. Інформаційна політика
міжнародних неурядових організацій. ТНК і міжнародний обмін інформацією. Міжнародний
інформаційний бізнес. Міжнародна інформаційна безпека. Інформаційна безпека в діяльності
міжнародних організацій. Міжнародна інформація та зовнішня політика. Інформаційноаналітичне забезпечення зовнішньої політики. Інформаційне забезпечення національних
інтересів у міжнародному інформаційному просторі. Інформаційно-аналітичне забезпечення
зовнішньої політики України. Інфоетика. Інформаційні агенції в міжнародному інформаційному
обміні. Аналітичні центри.
Вимоги до знань і умінь.
Знання:
- суть та змiст основних понять та категорiй науки про інформацію та місце інформації в
системі пізнання;
- основнi галузі та види інформації;
- можливості використання інформаційних ресурсів на міжнародному рівні;
- умови використання інформації та інформаційних систем у міжнародній діяльності.
Уміння:
- застосовувати у своїй подальшiй дiяльностi уміння користуватися глобальними
інформаційними
ресурсами;
- використовувати методологiю та технологію інформаційної діяльності для досягнення
цілей міжнародного підприємництва та зовнішньоекономічної діяльності.
Література:
1.
Бебик В.М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному
суспільстві:
2.
Белл Д. Прихід постіндустріального суспільства / Девід Белл //Сучасна зарубіжна
соціальна філософія. - К., 1996. - С.194-251.
3.
Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая
технократическая волна на Западе / Под ред. П.С.Гуревича. – М.: Прогресс, 1986. – С. 330.
4.
Виноградова Г.В. Правове регулювання інформаційних відносин в Україні:
навчальний посібник / Г.В. Виноградова. - К.: Юстініан, 2006. - 176 с.
5.
Гриняев С.В. Взгляды военных экспертов США на ведение информационного
противоборства // Зарубежное военное обозрение. – 2001. - № 8. – С. 10-12.
(Портал: http://psyfactor.org/).
6.
Інформаційна безпека: проблеми боротьби з кіберзлочинами. - Запоріжжя:
Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 2003. - 246 с.
7.
Інформаційна безпека: проблеми боротьби зі злочинами у сфері використання
комп’ютерних технологій / Голубєв В.О., Гавловський В.Д., Цимбалюк В.С.; За заг. ред.
Р.А.Калюжного. - Запоріжжя: Просвіта, 2001. - 251 с.
8.
Інформаційне законодавство : Зб. законодавчих актів: У 6-ти т/ Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького; Нац. академія наук України; Держ. комітет телебачення і
радіомовлення України; Кол. упоряд.: Ю.С. Шемшученко та ін.; За заг. ред. Ю.С. Шемшученко,
І.С. Чиж. -К.: Юридична думка, 2005 – 2005.
9.
Інформаційне суспільство, політика, право в діяльності ЮНЕСКО. - К.: Наша
культура і наука, 2002. 384с.
10.
Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські
кампанії.– К.: НІСД, 1999.– 148 с.

11.
Литвиненко О.В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії:
Монографія / О.В. Литвиненко. – К.: Сатсанга, 2000. – 222 с.
12.
Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика / Є.А. Макаренко. - К.:
Наша культура і наука, 2003. - 368с.
13.
Манойло А. В. Информационно-психологическая война как средство достижения
политических целей [Электронный ресурс] / А. В. Манойло – Режим доступа :
http://www.azerilove.net/ articles/85/1/ //Портал: http://psyfactor.org/
14.
Міжнародні інформаційні відносини.- К.: Наша культура і наука, 2002. - 475 с.
15.
Основи інформаційного права України: навч. посіб./ В.С. Цимбалюк, В.Д.
Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред.М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного.-К.: Знання,2004.-274 с.
16.
Панарин И. Н. Технология информационной войны / И. Н. Панарин . – М. :
“КСП+”, 2003. –. 320 с.
17.
Почепцов Г. Г. Информационно-политическиетехнологи/ Г.Г. Почепцов - М.
: Центр, 2003. - 381с.
18.
Почепцов Г. Г. Пропаганда и контрпропаганда/ Г.Г. Почепцов -. М. : Центр, 2004.
– 256 с.
19.
Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г. Г. Почепцов. – К.: Ваклер. – 1999. –
65 с.
20.
Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г.Почепцов. – М., „Рефл-бук”, К.:
„Ваклер”, 2000. – 576 с.
21.
психологія, технології, техніка паблік рилейшнз / В.М. Бебик. - К.: МАУП, 2005.
440 с.
22.
Расторгуев С.П. Информационная война /. С.П.Расторгуев. – М.: Радио и связь,
1998. – 416 с.
23.
Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глобалізованому світі. / Є.Б. Тихомирова. К.: Наша культура і наука. 2004. - 489с.
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КОМУНІКАЦІЇ
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та практика комунікацій» є
оволодіння знаннями з теоретичних основ комунікативної науки, вивчення основних моделей
комунікацій, методики та методології комунікативних технологій, формування навичок
багатоаспектного застосування комунікативного інструментарію в різних комунікативних
ситуаціях.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія та практика комунікацій»
є реалізація теоретичних положень в побудові комунікативних кампаній, застосування
комунікативних технологій в міжнародних відносинах, в політичних та виборчих процесах,
внутрішній і зовнішній конкуренції та в системі державного врядування.
Вимоги до знань і умінь
знати:
основні теоретичні концепції комунікативних процесів, характеристики перспективних
моделей комунікації та комунікативних технологій.
Вміти:
визначати доцільність застосування комунікативних технологій в різних соціальних
ситуаціях, будувати прогностичні моделі міжнародної комунікації, аналізувати результати
комунікативних кампаній.
Література
1. Абрамович С. Мовленнєва комунікація : підручник / С. Абрамович, М. Чікарькова. – К.:
Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.
2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф.С. Бацевич. – 2-ге вид.,
доп. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 346 с.
3. Бориснев С.В. Социология коммуникации: Учеб. Пособие для вузов / С.В. Бориснев. –
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.
4. Вандишев В.М. Риторика: Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібник / В.М.
Вандишев. – К. : Кондор, 2003. – 264 с.

5. Грушевицкая Т.Г. Основы межкультурной коммуникации : Учебник для вузов / Т.Г.
Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.
6. Карпчук Н.П. Теорія та практика комунікацій : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /
Наталія Петрівна Карпчук. - Луцьк : Вежа-Друк, 2013. - 248 с
7. Коробанов Ю.М. Теорія та практика комунікацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. : у
3 ч. / Ю. М. Коробанов, А. Ю. Коробанов. – Електрон. дан. (1093 кб). – Миколаїв : НУК, [2011].
– (Навчальний посібник).
8. Основы теории коммуникации: Учебник / под ред. проф. М.А. Василика. — М. :
Гардарики, 2003. — 615 с.: ил.
9. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам / А. Пиз. – М.
: Эксмо, 2005. – 288 с.
10.
Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Г.Г. Почепцов. – 2-е вид.,доп. - К. :
Видавничий центр "Київський ун-т", 1999. - 307.
11.
Почепцов Г. Теория коммуникации / Г. Почепцов. – М. : «Рефл-бук», К. :
«Ваклер», 2001. – 656 с.
12.
Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: навч. посіб. / Є.Б. Тихомирова. – Київ:
НМЦВО, 2001 – 560 с.
13.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. для самостійної
роботи студента / О.В. Ященкова. – К. : Академія, 2011. – 304 с.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИНАХ
Мета, зміст та методологія інформаційно-аналітичної роботи. Припущення і
передбачення в інформаційно-аналітичній діяльності. Системний аналіз та теорія операцій в
інформаційно-аналітичній роботі. Синергетичні аспекти інформаційно-аналітичної роботи.
Когнітологічні аспекти інформаційно-аналітичної роботи. Методика формування інформаційної
бази. Методика розробки аналітичних прогнозів в галузі міжнародних відносин. Методи
аналітико-синтетичної обробки інформації. Підготовка інформаційно-аналітичних документів.
Інформаційно-аналітична робота в закордонних установах. Чинники, що визначають стан
держави та її положення на світовій арені.
Вимоги до знань та вмінь.
Знання:
- концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності;
- особливості аналізу міжнародної політики;
- специфіку моделювання зовнішньополітичних подій;
- етапи інформаційно-аналітичної роботи, організацію діяльності аналітичних структур.
Вміння:
- здійснювати організацію інформаційно-аналітичної роботи в галузі міжнародних
відносин;
- опанувати методику та методологію підготовки різних видів аналітичних документів,
рекомендацій та пропозицій для прийняття рішень.
Література:
1. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [навч.
посіб. для студентів вищих навчальних закладів]. – Луцьк : ВМА «Терен», 2012. – 262 с. (Гриф
МОНмолодьспорту лист №1/11-1266 від 01.02.12 р.).
2. Митко А. М. Інформаційне забезпечення політичної аналітики // Політична аналітика
та прогнозування : [підручник]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 228 с.
3. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [метод.
реком. для студ. галузі знань 0302 «Міжнародні відносини»]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки,
2012. – 56 с.
4. Митко А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах : [навч.метод. комплекс для студ. напрямку підготовки 6.030201 «Міжнародна інформація»]. – Луцьк :
СНУ ім. Лесі Українки, 2012. – 52 с.

5. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види : [Терміни і визначення]. – Вид. офіційне. Чинний від 01.01.1996. – К., 1995. – 47 с.
6. Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат / [А.А. Гречихин, И.Г. Здоров,
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КОНФЛІКТОЛОГІЯ ТА ТЕОРІЯ ПЕРЕГОВОРІВ
Політичний конфлікт в контексті соціального розвитку. Сучасні теорії конфліктів.
Технології легітимізації політичної влади. Групи тиску, партії та соціальні рухи. Мікроскладові
конфлікту. Аналіз соціальних конфліктів: деякі підходи Міжнародний політичний конфлікт.
Етно-національні конфлікти. Основні підходи вивчення та аналізу конфліктів. Теорія
переговорів. Переговорний процес. Особливості сучасних міжнародних переговорів.
Особливості сприйняття за умов конфлікту.
Вимоги до знань та вмінь.
Знання:
- специфіку розгортання зовнішніх та внутрішніх конфліктів, складові конфліктної
ситуації та переговорних процесів;
- аналітичний інструментарій сучасних конфліктів, стратегію і тактику ведення
переговорів, методи і засоби врегулювання кризових ситуацій.
Вміння:
- здійснювати організацію інформаційно-аналітичної роботи в галузі міжнародних
конфліктів, підготовку рекомендацій та пропозицій для прийняття рішень у процесі
врегулювання кризових ситуацій.
Література:
1.
Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підручник для студ.
вищих навч. закл. / Є. Б. Тихомирова, С. Р.Постоловський. − Суми : Університетська книга,
2008. − 240 с.
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Мета курсу: оволодіння знаннями, формування вмінь і навичок з теоретичних основ
зв`язків з громадськістю у міжнародних відносинах, з методології використання зарубіжної та
вітчизняної практики в основних сферах життєдіяльності суспільства.
Вимоги до знань та умінь.
Знання:
- концептуальні основи систем комунікації;
- технологій зв'язків з громадськістю в політичних, урядових, фінансових та інших
структурах на міжнародному та національному рівнях;
- визначення критеріїв міжнародної етики зв'язків з громадськістю.
Уміння:
- практичного використання методик та методології політичного колсантингу для
забезпечення зовнішньополітичних інтересів;
- формування і підтримання інформаційного іміджу на основі нових комунікаційних
технологій.
Література:
1. Тихомирова Є.Б. Зв'язки з громадськістю: [навчальний посібник] / Є.Б .Тихомирова. К. : НМЦВО, 2001. – 560 с.
2. Тихомирова, Є. Зв‘язки з громадськістю [Текст] : підручник / Є. Тихомирова,
Н. Карпчук. – Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. – 276 с.
МІЖНАРОДНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Мета курсу: засвоєння основних положень правового регулювання інформаційних
відносин, зясування основних прав та обов’язків учасників інформаційних відносин, що
виникають у сфері формування та обігу інформації, принципів інформаційного права,
регулювання міжнародного інформаційного поля у діяльності міжнародних організацій та
міжнародного співробітництва у сфері інформаційної інтелектуальної власності. Оволодіння
знаннями міжнародно-правових аспектів інформаційної діяльності України та глобальної
інформаційної безпеки.
Вимоги до знань та умінь.
Знання:

- зміст основних понять міжнародного інформаційного права;
- роль міжнародного інформаційного права у системі права;
- зміст основних конституційних положень щодо прав людини та права на комунікацію;
- зміст міжнародно-правових актів та законів зарубіжних країн у галузі інформації і
комунікації;
- організацію інформаційно-правового забезпечення національних органів влади,
юридичних та фізичних осіб, комп’ютерних мереж та систем.
- основні міжнародно-правові акти, які регулюють співробітництво держав в
інформаційній сфері;
- зміст принципів, норм та джерел міжнародного інформаційного права, Інформаційного
права ЄС та України;
- специфіку функціонування основних інститутів міжнародного інформаційного права;
- практику застосування міжнародного інформаційного права в Україні, ЄС, США та
інших державах.
Уміння:
- оперувати основними поняттями міжнародного інформаційного права,
- вільно працювати з національними, регіональними та міжнародними джерелами
міжнародного інформаційного права;
- вміти професійно консультувати з питань регулювання міжнародних інформаційних
відносин, які носять публічний та приватний характер.
Література:
1.
Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник / Кормич Б.А. – Харків: БУРУНиК,
2011. – 334с.
2.
Задорожний А.В., Пазюк А.В. Международное информационное право. Т. 1:
Учебное пособие, К. : Феникс, 2013.
3.
Макаренко Є.А. Міжнародні інформаційні відносини: Монографія. - К.: Наша
культура і наука, 2002. - 452 с.
4.
Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник /
Марущак А.І. - К.: КНТ, 2007. - 532 с.
5.
Міжнародна інформація. Кудрявцева С.П., Колос В.В. [Електронний ресурс],
Навчальний посібник — К.: Видавничий Дім «Слово», 2005. – 400с. – Режим доступу:
http://pulib.if.ua/book/173.
6.
Новицький А.М. Правове регулювання інституціоналізації інформаційного
суспільства в Україні: Монографія / А.М. Новицький. – Ірпінь: НУДПС України, 2011. – 444 с.
7.
Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
8.
Смыслова Т.М. Международное информационное право. Методические
материалы к междисциплинарному спецкурсу /отв. ред.: Симонов А.К. - М.: Стэнси, 2002. - 192
c.
9.
Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
10.
Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних
даних, ратифікована згідно із Законом України № 2438–VI від 06.07.2010 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main.cgi?nreg=994_326.
11.
Конвенція про кіберзлочинність ратифікована Законом України вiд 07.09.2005 р.
№ 2824–IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi–
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12.
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных
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Независимых Государств от 18 октября 1996 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_185
20.
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ПОЛІТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ
Мета курсу: формування знань теорії і практики політичного консультування і навичок
дослідницької роботи, а також компетенції, що забезпечують його готовність творчо
застосовувати отримані знання з теорії політичного консультування, вміння і особистісні якості
в стандартних і мінливих ситуаціях професійної діяльності.
Вимоги до знань та умінь.
Знання:
 національні моделі політичного консалтингу;
 технологію зв'язків з громадськістю в умовах політичного конфлікту;
 сутність виборів і виборчих систем;
 особливості діяльності політичного консультанта під час виборчої кампанії;
 сутність іміджу та шляхи формування іміджу публічного політика;
 технології політичного управління та прийняття політичних рішень, політичного
маркетингу і політичної реклами;
 особливості політичного консультування виборчої кампанії.
Уміння:
 використовувати отримані знання і компетенції в майбутній професійній діяльності.
Література:
1.
Тихомирова Є.Б. Політичний консалтинг. Курс лекцій для студентів галузі знань –
0302 "Міжнародні відносини", спеціальність 6030204 «Міжнародна інформація». – Луцьк, 2018.
– 174 c.
2. Гончаров В. Э. Странствующие рыцари демократии. Политические консультанты в XXI
веке: монография. — СПб.: ИВЭСЭП, 2014. — 378 с.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР
Мета курсу: полягає в теоретичній та практичній підготовці студентів для здійснення
фахової діяльності в інформаційно-комунікаційному просторі політики та міжнародній
інформаційній сфері; має на меті сформувати цілісне уявлення щодо європейського
інформаційного простору, розглянути актуальні питання дослідження інформаційної політики
ЄС, проблеми інформаційної інтеграції України до Європейського Союзу.
Знання та уміння:
Знання:
 актуальних питань дослідження інформаційної політики ЄС,
 проблем інформаційної інтеграції України до ЄС,
 особливостей та характерних тенденцій на шляху до ЄС від інформаційної до
комунікаційної політики,
 сучасних моделей комунікації у нинішньому європейському інформаційного просторі,
 прийомів маніпулювання масовою свідомістю в сучасних політичних процесах країнчленів ЄС через ЗМІ та політичну рекламу,
 формування європейського освітнього середовища, інформаційної й інформаційнокомунікаційної компетентності, культури.
Уміння:
 використовувати отримані знання і компетенції в майбутній професійній діяльності.
Література:
1. Актуальні проблеми формування та розвитку європейського інформаційного
простору: колективна монографія. – Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – 353 с.
2. Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: теоретичні
аспекти : кол. моногр. / А.М. Митко, Б.М. Юськів, Н.П. Карпчук Є.Ю. Тихомирова, С.В.
Федонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 268с.

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ
Міжнародна інформація
1. Політика інформаційного суспільства Європейського Союзу
2. Джерела міжнародної інформації
3. Державна інформаційна політика
4. Інформаційна діяльність міжнародних організацій
5. Інформаційні агенції в міжнародному інформаційному обміні
Теорія та практика комунікацій
1. Закони комунікації
2. Спічрайтинг
3. Міжкультурна комунікація
4. Невербальні способи впливу
5. Вербальні способи впливу
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах
1. Інформаційно-прогнозні методики – як основа вивчення міжнародних проблем.
2. Методи та підходи в інформаційно-аналітичних дослідженнях
3. Інформаційно-аналітична діяльність в структурі інформаційної діяльності.
4. Засоби інформаційно-аналітичної роботи
5. Підготовка окремих видів інформаційних документів
Політичний консалтинг
1. Мета, основні завдання як практично прикладної сфери діяльності
2. Національні моделі політичного консалтингу
3. Специфіка виборчої та передвиборчої кампаній
4. Сутність GR та лобізму
5. Етичні проблеми в політичному консультуванні
Конфліктологія та теорія переговорів
1. Механізм виникнення конфлікту.
2. Структура конфлікту.
3. Стадії конфлікту.
4. Структура та функції переговорів.
5. Сутність посередництва та технологію посередницької діяльності.
Зв'язки з громадськістю
1. Мета, основні завдання системи зв’язків з громадськістю як практично прикладної
сфери діяльності
2. Середовище комунікації організації з громадськістю, його основні складові,
параметри та різновиди
3. Місце служби зв’язків з громадськістю в структурі організації чи установи
4. Подієва комунікація: поняття, сутність, місце у системі зв’язків з громадськістю,
переваги та складності подієвих комунікацій.
5. Особливості взаємодії системи зв’язків з громадськістю та преси.
Європейський інформаційний простір
1. Структура європейського інформаційного простору
2. Проблеми балансу між транспарентністю та європейським інформаційним простором
3. Транс’європейська складова європейського інформаційного простору.
4. Інформаційне забезпечення європейської інтеграції
5. Проблеми Е-демократії в європейському інформаційному просторі.
Міжнародне інформаційне право
1. Поняття, джерела та принципи міжнародного інформаційного права.
2. Правове регулювання міжнародного інформаційного поля у діяльності міжнародних
організацій.
3. Правове регулювання міжнародного співробітництва у сфері інформаційної
інтелектуальної власності.
4. Міжнародно-правові аспекти інформаційної діяльності України.
5. Міжнародно-правові аспекти глобальної інформаційної безпеки.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
Конкурсний бал вступника для здобуття ступеня магістра оцінюється за шкалою від
100 до 200 балів.
Фахові вступні випробування відбуваються у формі тестів. За кожну правильну відповідь
тестового завдання (10 завдань) вступнику нараховується 10 балів.
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки вступника:
1 рівень (високий): 200-180 балів;
2 рівень (середній): 179-160 балів;
3 рівень (достатній): 159-140 балів;
4 рівень (низький): 139-100 балів;
1 рівень (високий): 200-180 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі
виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували обізнаність з усіма поняттями,
фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв’язанні завдань; виявили творчу
самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем. Усі завдання
(тестові завдання) розв’язані (виконані) правильно, без помилок.
2 рівень (середній): 179-160 балів виставляється за умови достатньо повного виконання
завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути правильним, логічно обґрунтованим,
демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання теоретичного матеріалу. Разом з тим, у
роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 159-140 балів виставляється за знання, які продемонстровані в
неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний характер. Теоретичні та фактичні
знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння,
узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із
навчальної дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.
4 рівень (низький): 139-100 балів виставляється за неправильну або поверхневу
відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з
навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє.
Відповідь засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.

Голова фахової атестаційної комісії

С. В. Федонюк

Відповідальний секретар
приймальної комісії

А. М. Слащук

