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ВСТУП 

 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітнього ступеня “Магістр” за спеціальністю 291 “Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії” проводяться у письмовій формі у 

вигляді тестування. 

Для вступу в магістратуру білет для проведення фахових вступних 

випробувань складається із тестів поділених на 3 блоки за рівнем складності. 

Фахове вступне випробування містить 40 тестових питань і включає: 

- 33 завдання першого рівня складності, які оцінюються в 2 бали за 

правильну відповідь: 

- 4 завдання другого рівня складності – 4 бали за правильну відповідь; 

- 3 завдання третього рівня складності – 6 балів за правильну відповідь. 

Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 

до 200 балів. У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 

Рекомендованими для зарахування на навчання за освітнім ступенем “Магістр” за 

спеціальністю “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії” можуть бути вступники, які набрали не менше 124 балів за результатами 

фахового вступного випробування. 
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Теми для підготовки до складання вступних випробувань для вступу на 

навчання для здобуття освітнього ступеня “Магістр” 
 

ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
1. Мирне врегулювання після Першої світової війни. Версальсько-

Вашингтонська система. 
2. Зміст та основні напрямки розвитку міжнародних відносин в Європі у 

міжвоєнний період. 
3. Мюнхенська політика Західних держав та її наслідки. 
4. Утворення і діяльність антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни. 
5. Проблеми мирного врегулювання в Європі і Азії після Другої світової війни. 
6. Проблеми формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних 

відносин 
7. “Холодна війна” у міжнародних відносинах: учасники, етапи, головні 

конфлікти. 
8. Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі. Заснування 

Європейського Союзу. 
9. Гельсінський мирний процес та його міжнародне значення. 
10. Міжнародні відносини в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (80-90-ті рр.). 
11. Геополітичні зміни в світі наприкінці 80-х – на початку 90-х років. 
12. Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин. 
13. Основні напрямки зовнішньої політики України 
14. Класифікація міжнародних відносин. Рівні міжнародних відносин. 

Системи міжнародних відносин. 
15. Універсальні закономірності міжнародних відносин. Глобалізація та 

фрагментація: їх прояви. 
16. Учасники міжнародних відносин: їх класифікація, цілі, діяльність. 
17. Держава як головний учасник міжнародних відносин. 
18. Міжнародні конфлікти: типи, шляхи розв’язання. 
19. Поняття міжнародних систем, типи міжнародних систем, еволюція 

міжнародних систем. 
 

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ 
1. Поняття і роль дипломатичного протоколу у міжнародних відносинах 
2. Дипломати і дипломатичний корпус  
3. Протокольні заходи під час офіційних візитів глав іноземних держав чи 

урядів. 
4. Дипломатичні документи, зміст та вимоги до їх складання. 
5. Міжнародна ввічливість 
6. Дипломатичні прийоми 
7. Одяг у дипломатичній практиці 
8. Специфіка ділового спілкування, етики та норм дипломатичного 

протоколу в зарубіжних країнах 
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МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

1. Теоретико-правові аспекти виникнення та класифікація міжнародних 
організацій 

2. Механізм функціонування міжнародних організацій 
3. Загальнополітичні міжнародні організації  
4. Політичні військові міжнародні організації  
5. Міжнародні організації з регулювання відносин у виробничій сфері  
6. Міжнародні організацій з регулювання відносин у соціальній сфері  
7. Міжнародні організації у сфері регулювання торгівельно-економічних 

відносин  
8. Міжнародні організації у сфері регулювання валютно-фінансових відносин  
9. Міжнародні неурядові організації з регулювання економічних відносин 
10. Україна в міжнародних організаціях 

 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО 

1. Міжнародне право та його особливості 
2. Суб’єкти сучасного міжнародного права 
3. Право міжнародних договорів 
4. Населення в міжнародному праві 
5. Територія та інші простори в міжнародному праві 
6. Право міжнародних організацій 
7. Відповідальність у міжнародному праві 
8. Міжнародне гуманітарне право 
9. Дипломатичне та консульське право 
10. Міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю 
 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА ГЕОПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА 
1. Національні інтереси в зовнішній політиці України. 
2. Концептуальні засади зовнішньої політики України. 
3. Основні принципи зовнішньої політики України. 
4. Євроатлантична інтеграція України: історія, проблеми та перспективи. 
5. Транскордонне співробітництво України на сучасному етапі. 
6. Проблеми реалізації зовнішньополітичного курсу України. 
7. України та проблеми врегулювання регіональних міжнародних конфліктів.  
8. Національна безпека та геополітика. 
9. Основні засади геополітики держави на міжнародній арені. 
10. Особливості політичної географії та геополітики України 
11. Світова геополітична система та її вплив на зовнішню політику України. 
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ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ ДЛЯ 

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» 
 

1 В залежності від форми територіального устрою держава може бути: 
2 Вищим органом виконавчої влади в Україні є: 
3 Крім законів Верховна Рада України приймає: 
4 Одна й та сама особа не може бути Президентом України: 
5 Який з цих органів є центральним органом виконавчої влади в Україні: 
6 З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує державу: 
7 В залежності від форми політичного режиму держави бувають: 
8 Політичний плюралізм це: 
9 Скільки років особа повинна постійно прожити на території України, щоб набути 

українського громадянства: 
10 Яка з цих ознак характеризує парламентську республіку: 
11 Питання зміни території України вирішуються виключно: 
12 Яка з цих ознак характеризує демократичний режим: 
13 Яким шляхом здійснюється народне волевиявлення: 
14 Які з цих джерел права використовуються в Україні: 
15 В залежності від територіальної спрямованості функції держави бувають: 
16 За формою державного правління Україна є: 
17 Закони відносяться до таких джерел права: 
18 З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує державу: 
19 З перерахованих ознак вкажіть ту, яка характеризує унітарну державу: 
20 На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності 

і недоторканності? 
21 Як вирішується питання про зміну території України? 
22 Яку ідеологію держава може визнати обов’язковою? 
23 Чи може громадянин бути позбавлений громадянства? 
24 Хто відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у 

державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань 
підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне 
оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також 
виконує інші функції, передбачені законодавством? 

25 На що не має права державний службовець? 
26 Що таке державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»? 
27 Що із наведеного не належить до функцій і завдань держави? 
28 На кого не поширюється дія Закону України «Про державну службу»? 
29 На кого поширюється дія Закону України «Про державну службу»? 
30 Процедура прийняття рішення без голосування і за відсутності у більшості випадків 

формально внесених заперечень  
31 Прийняття рішень абсолютною більшістю в 50 % голосів плюс один голос від 

загальної кількості членів організації, або 50 % голосів плюс один голос від загальної 
кількості присутніх, які беруть участь у голосуванні 

32 Процес виявлення думки при вирішенні питань у міжнародних організаціях, буває 
просте і поіменне 

33 З організаційних норм діяльності міжнародних організацій вкажіть засіб: 
34 З організаційних норм діяльності міжнародних організацій вкажіть 

основний принцип: 
35 З організаційних норм діяльності міжнародних організацій вкажіть  

основний метод прийняття рішень: 
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36 Які з фінансових коштів міжнародних організацій належать до регулярного бюджету? 
37 Яка з міжнародних організацій, що не входить до системи ООН, відіграє найбільшу 

роль у регулюванні міжнародних відносин? 
38 Вкажіть, як називається стабільний інститут багатосторонніх міжнародних відносин, 

який створюється щонайменше трьома сторонами (державами) і має погоджені 
учасниками цілі, компетенцію та свої постійні органи, а також інші специфічні 
політико-організаційні норми (статут, процедура, членство, порядок прийняття 
рішення): 

39 Чи можуть міжнародні організації мати статус спостерігача при ООН 
40 Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної організації, що визначає сфери 

відповідності інтересів держав-учасниць: 
41 Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної організації, що встановлює 

стандарти поведінки: 
42 Визначте, до якої категорії належить функція міжнародної організації, що визначає 

відповідність фактичного стану справ в організації до встановлених норм і еталонів: 
43 Як називаються органи міжнародної організації, які здійснюють оперативні функції: 
44 Особи, на яких покладено завдання забезпечити функціонування міжнародних 

організацій називаються 
45 Для забезпечення повноцінної участі країн-членів у роботі міжнародної організації 

можуть створюватися: 
46 Визначте тип організації, до якої належить ООН: 
47 ООН була заснована в: 
48 Визначте головну мету утворення ООН: 
49 Генеральна Асамблея ООН складається з: 
50 При голосуванні в Генеральній Асамблеї кожна країна має: 
51 Скільки голосів членів Ради Безпеки достатньо, щоб рішення було прийнятим, якщо не 

застосовується «вето»: 
52 Рішення Ради Безпеки: 
53 Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають 

промисловістю і торгівлею: 
54 Серед наведених груп організацій системи ООН визначте такі, що відають 

транспортом і зв’язком: 
 

55 Яка з наведених організацій системи ООН головною метою має охорону довкілля: 
 

56 Вищим органом ООН є: 
 

57 Україна стала членом ООН у: 
 

58 Членами ГУАМ є: 
59 Документ, на підставі якого почалося співробітництво України та ЄС, має назву: 
60 Яка з означених міжнародних організацій і груп країн є організацією 

розвинених країн, створених на заміну Організації європейського економічного 
співробітництва? 

61 Яка з міжнародних організацій називається «Клуб багатих країн»? 
62 До якої групи спеціальних механізмів управління міжнародними організаціями 

належить діяльність комісій і комітетів ЕКОСОР? 
63 Коли були започатковані перші контакти України з НАТО 
64 Які з перелічених організацій є офіційним представником НАТО в Україні? 
65 Виберіть міжнародні організації військово-політичного типу  
66 Виберіть кількість країн-членів НАТО: 
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67 Членом яких із вказаних міжнародних організацій не є Україна : 
68 Які з перелічених принципів переслідує НАТО: 
69 Цивільний бюджет НАТО фінансується  
70 Скільки держав та в якому році було створено НАТО:      
71 Головний документ Організації, який відповідає вимогам Статуту Організації 

Об'єднаних Націй та є легітимним міжнародним договором: 
72 Рішення в керівних органах НАТО приймають:  
73 Де приймаються рішення НАТО? 
74 Що таке програма “Партнерство заради миру”? 
75 У якому році Україна приєдналася до програми “Партнерство заради миру”? 
76 Який на сьогодні існує формат відносин між Україною та НАТО? 
77 З організацій енергетичної галузі назвіть таку, що належить до структури ООН: 
78 Вирішення яких завдань не є компетенцією Міжнародної організації праці з питань 

міграції: 
79 Який рівень регулювання міжнародної торгівлі забезпечують міжнародні організації? 
80 За правилами якої з організацій, регулюючих торговельні відносини, здійснюється 

близько 95% міжнародної торгівлі? 
81 З перерахованих груп галузевих міжнародних організацій вказати міжнародні 

організації з регулювання міжнародної торгівлі: 
82 Положення і норми якої міжнародної організації створюють правову базу розвитку 

міжнародної торгівлі ? 
83 З якою метою створено ГАТТ ? 
84 Коли було створено ГАТТ ? 
85 Коли ГАТТ стала функціонувати як ГАТТ/СОТ ? 
86 Коли було створено міжнародну торговельну організацію ЮНКТАД? 
87 Коли було створено Міжнародну торговельну палату ? 
88 Яка із організацій, що регулюють міжнародну торгівлю, входить до системи ООН? 
89 У якому році утворено Європейський Союз: 

 
90 Яка з перелічених країн не є членом Європейського Союзу: 
91 Яка з перелічених країн-членів ЄС не належить до зони євро: 

 
92 Організація європейського економічного співробітництва згодом перетворилася на : 
93 Європейський Союз засновано за угодою: 

 
94 Яка зі спільних політик ЄС ґрунтується на універсальних принципах, що стосуються 

передусім тарифних платежів, укладання тарифних і комерційних угод, гармонізації 
заходів з лібералізації, експортних стратегій та заходів із захисту торгівлі, зокрема й 
тих, що розглядали в перебігу судових справ щодо демпінгу та субсидій? 

95 Яка зі спільних політик ЄС забезпечує конкурентну поведінку підприємств (фірм, 
компаній, комерційних підприємств) і захищає інтереси споживачів, уможливлюючи 
вироблення товарів і послуг на кращих умовах? 

96 До економічних критеріїв приєднання до ЄС належать 
97 До політичних критеріїв приєднання до ЄС належать 
98  Якій групі країн надає допомогу МВФ? 
99 Де знаходиться штаб-квартира МВФ ? 

100 На якій світовій валютній конференції створено МВФ ? 
101 З джерел фінансових коштів МВФ назвіть головний: 
102 Яка із сфер діяльності є традиційною для МВФ ? 
103 Яка з міжнародних організацій контролює і регулює платіжні баланси країн світу і 
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сприяє досягненню міжнародної монетарної стабільності? 

104 Яка міжнародна організація надає країнам короткострокові кредити для вирівнювання 
платіжних балансів? 

105 Спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує на акціонерній 
основі частину фінансових ресурсів центральних банків 60 країн, належить 
центральним банкам країн-членів, контролюється ними, а також та є центральною 
банківською установою на світовій арені: 

106 СДР є міжнародним резервним активом, який створений: 
107 До структури якої міжнародної організації, що здійснює валютне регулювання, 

входять МБРР, МФК, БАГІ, МАР ? 
108 За яким показником обчислюються квоти країни-члена МВФ? 
109 Умови INCOTERMS розподіляють між продавцем і покупцем: 
110 Сертифікат визначення продукції власного виробництва видає: 
111 Регулювання зовнішньоекономічної діяльності належить до недержавних органів: 
112 Торгово-промислова палата України виконує такі функції: 
113 Україна стала членом ООН у: 
114 Квота України в МВФ становить: 
115 Україна стала членом СОТ у: 
116 Угоду про утворення Єдиного економічного простору підписали країни: 
117 Членами ГУАМ є: 
118 Вкажіть групу міжнародних організацій, де членом є Україна: 
119 Який з аспектів значення зовнішньої торгівлі України обумовлює вихід України на 

світовий ринок ? 
120 Який з аспектів значення зовнішньої торгівлі України характеризує розвиток її 

валютної сфери ? 
121 В якому році Україну прийнято до МВФ та Світового банку ? 
122 З факторів, які перешкоджають входженню України до світової економіки, назвіть 

внутрішні: 
123 З факторів, які перешкоджають входженню України до світової економіки, назвіть 

зовнішні: 
124 Якою з програм МВФ користується Україна з 2014 року? 
125 Яка міжнародна організація є Адміністратором міжнародного Чорнобильского фонду 

«Укриття»? 
126 Напрямки галузевої співпраці в рамках ГУАМ: 
127 Відповідальний за співробітництво України з СОТ центральний органом виконавчої 

влади: 
128 Яка Угода СОТ встановлює процедури і форми ліцензування імпорту 
129 Правовою основою відносин між Україною та ЄС є: 
130 В якому році Україна отримала безвізовий режим з країнами ЄС? 
131 Позики МВФ для України:  
132 У розвитку двосторонніх міждержавних економічних відносин України назвіть 

пріоритетний напрям: 
133 Назвіть умови розвитку міжнародних економічних відносин України: 
134 Назвіть фактори розвитку МЕВ України: 

 
135 Україна стала членом ЮНЕСКО 
136 У механізмі реалізації конкурентних переваг України у світовому просторі виберіть 

рівні: 
137 Вкажіть рівні реалізації національних економічних інтересів України: 
138 Назвіть пріоритети діяльності України в ОБСЄ: 
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139 Як можна охарактеризувати відносини Україна-ЄС на сьогодні? 
140 Головними напрямами співробітництва України з Радою Європи сьогодні є: 
141 Виберіть пріоритетні сфери та форми співробітництва України з ОЕСР на дворічний 

термін: 
142 У сфері галузевого співробітництва з ОЧЕС, Україна зосереджуватиме свої зусилля на: 
143 Міжнародне право регулює: 
144 Яка посадова особа згідно з міжнародним правом має право здійснити міжнародно–

правове визнання від імені держави без спеціальних повноважень, тобто згідно із 
займаною посадою: 

145 Територія, на якій розміщене дипломатичне представництво акредитуючої держави, – 
це: 

146 Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. закріплює такі класи глав 
дипломатичних представництв: 
 

147 Влада держави перебування в консульські приміщення: 
 

148 Члени родини дипломатичного агента: 
149 Спеціальна місія – це: 
150 Дипломатична пошта: 
151 Дипломатичне представництво – це: 
152 Встановлення дипломатичних відносин відбувається у результаті: 
153 Кому посол вручає свої вірчі грамоти: 
154 До центральних (внутрішньодержавних) органів зовнішніх зносин відноситься: 
155 Держава перебування має сприяти акредитуючій в придбанні: 
156 Глава дипломатичної  установи може бути відкликаний за ініціативою: 
157 Припинення функцій дипломатичного представництва відбувається: 
158 Агреман потрібно запитувати на: 
159 Глава представництва вважається таким, що приступив до виконання своїх обов’язків 

в державі перебування: 
160 Посольство здійснює свої функції: 
161 Хто за національним законодавством України призначає глав представництв при 

міжнародних організаціях: 
162 Члени персоналу дипломатичного представництва – це: 
163 Класи дипломатичних агентів були вперше встановлені: 
164 За існуючою в доктрині класифікацією дипломатичне представництво є органом 

зовнішніх зносин: 
165 Від чийого імені скеровуються вірчі грамоти: 
166 Pacta sunt servanda – це: 
167 Яку міжнародну організацію було створено Версальським мирним договором? 
168 Конституція України не регламентує дію звичаєвих міжнародно-правових норм щодо 

України. Який з наведених висновків є правильним? 
169 Практика Європейського суду з прав людини в Україні: 
170 Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 

порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то: 

171 Згідно зі статтею 9 Конституції України частиною національного законодавства 
України є такі міжнародні договори: 

172 Принцип невтручання у внутрішні справи держави передбачає: 
173 Яке з джерел міжнародного права не вказано у пункті 1 статті 38 Статуту 

Міжнародного Суду ООН: 
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174 Що із наведеного НЕ вважається міжнародним договором? 
175 Доказом існування міжнародно–правового звичаю можуть бути: 
176 Міжнародна звичаєвість – це: 
177 До загальних принципів міжнародного права відносяться: 
178 Доктрина міжнародного права є: 

 
179 Першою стадією укладення міжнародного договору є: 

 
 

180 Денонсація договору – це: 
 

181 Парафування договору – це: 
 

182 Яке з тверджень є вірним? 
 
 

183 Виконання норм міжнародного права полягає: 
 

184 Універсальною міжнародною правосуб’єктністю володіє: 
 

185 Міжнародне право регулює: 
186 У системі міжнародного права найвищу юридичну силу мають: 

 
187 Учасники міжнародних відносин, які не погодилися визнавати правовими створені та 

належним чином закріплені державами норми: 
 

188 Норми міжнародного права: 
 

189 Норми, що регулюють відносини, об’єкт яких становить загальний інтерес, і 
визнаються переважною більшістю або усіма державами, називають: 
 

190 Система міжнародного публічного права включає: 
 

191 Офіційна кодифікація міжнародного права реалізується у формі: 
 

192 Що не притаманне сучасному міжнародному праву:  
 

193 Застосування сили у міжнародному праві: 
 

194 Сучасне міжнародне право дозволяє вирішувати міжнародні спори: 
195 Міжнародне право формується шляхом: 

 
196 Принцип, згідно з яким держави утримуються в їх міжнародних відносинах від 

погрози силою або її застосування проти територіальної недоторканності будь-якої 
держави, за своїм характером є: 
 

197 Характерною рисою сучасного міжнародного права є: 
 

198 Характерною рисою сучасного міжнародного права є: 
 

199 Характерною рисою сучасного міжнародного права є: 
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200 Координуюча функція міжнародного права полягає в тому, що: 
 

201 Регулююча функція міжнародного права полягає в тому, що: 
 

202 Охоронна функція міжнародного права полягає в тому, що: 
 

203 Забезпечувальна функція міжнародного права полягає в тому, що: 
 

204 Світовим законодавчим органом виступає: 
 
 

205 Яке з тверджень є вірним? 
 

206 Дотримання основних принципів міжнародного права забезпечується шляхом: 
 

207 Нині гостро стоїть питання реформування: 
 

208 У міжнародному праві Стародавнього Сходу виконання договорів забезпечувалося:  
 

209 Яку міжнародну організацію було створено Версальським мирним договором? 
 

210 Головним документом, яким було кодифіковано право міжнародних договорів стала:  
 

211 Теорія, згідно з якою міжнародне і національне право становлять одну систему права, 
має назву: 
 

212 Теорією, згідно якої міжнародне і внутрішньодержавне право – це дві різні системи з 
характерними для кожної з них своїми внутрішніми відносинами, є: 
 

213 До якої з перелічених теорій взаємодії міжнародного та національного права тяжіє 
твердження: «Зважаючи на незалежність та повноту суверенітету держав, відносини, 
що складаються між ними, переважно засновуються на застосуванні сили. За цих 
обставин міжнародне право слід розглядати як проекцію норм, що належать до 
внутрішнього права, суму національних правових настанов держав, якими 
регулюються відносини між ними»? 

214 Яка із перелічених доктрин в аналізі співвідношення міжнародного та 
внутрішньодержавного права спиралася, насамперед, на принцип державного 
суверенітету та суверенної рівності держав? 
 

215 Як співвідноситься міжнародне та внутрішньодержавне право згідно з дуалістичною 
теорією? 
 

216 Норми міжнародного права є нормами прямої дії відповідно до концепції: 
 

217 Відповідно до теорії «координації» недотримання державою на внутрішньому рівні 
зобов’язання, що випливає з міжнародного права: 
 

218 Імплементація – це: 
 

219 Укажіть, який спосіб імплементації можна назвати таким, що дозволяє пряму дію норм 
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міжнародного права в національному правопорядку? 
 

220 Текстуальне повторення змісту міжнародно-правової норми у статті національного 
нормативно-правового акту називається: 
 

221 Відсилання – це: 
 

222 Під нормами, які самоздійснюються, слід розуміти: 
 

223 Згідно зі статтею 9 Конституції України міжнародні договори, що суперечать 
Конституції: 
 

224 Чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, є: 
 

225 Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому 
порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті 
законодавства України, то: 
 

226 Згідно зі статтею 9 Конституції України частиною національного законодавства 
України є такі міжнародні договори: 
 

227 Відповідно до положень статті 18 Конституції України підтримання мирного і 
взаємовигідного співробітництва України з членами міжнародного співтовариства 
здійснюється у відповідності з: 
 

228 Назвіть кодифіковані галузі міжнародного права: 
 

229 Кодифікація міжнародного права – це:  
 

230 Ініціатива закінчення ділової розмови при особистій зустрічі за: 
 

231 Тривалість протокольного візиту: 
 

232 До вечірніх прийомів належить: 
 

233 Якій кольоровій гамі надається перевага в діловому одязі? 
 

234 Яких фраз слід уникати під час телефонної розмови? 
 

235 Скільки має тривати, за етикетом, обговорення основного питання по телефону? 
 

236 Вираження вдячності, згідно з міжнародною символікою, позначається: 
237 Поздоровлення з будь-якого приводу, згідно з міжнародною символікою, 

позначається: 
238 Агреман потрібно запитувати на: 

 
239 Глава представництва вважається таким, що приступив до виконання своїх обов’язків 

в державі перебування: 
 

240 Глави представництв різного класу відрізняються: 
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241 Посольство здійснює свої функції: 
 

242 Хто за національним законодавством України призначає глав представництв при 
міжнародних організаціях: 
 
 

243 Члени персоналу дипломатичного представництва – це: 
 

244 Класи дипломатичних агентів були вперше встановлені: 
 

245 За існуючою в доктрині класифікацією дипломатичне представництво є органом 
зовнішніх зносин: 
 

246 Вираження задоволення з будь-якого приводу, згідно з міжнародною символікою, 
позначається:  

247 Поздоровлення з Новим Роком, згідно з міжнародною символікою, позначається:  
248 Прощання при остаточному від’їзді, згідно з міжнародною символікою, позначається:  
249 Вираження співчуття, згідно з міжнародною символікою, позначається:  
250 Кому належить ініціатива залишення прийому? 

 
251  На діловий прийом з розміщенням: 

 
252 Діловий прийом “жур-фікс”: 

 
253 Діловий прийом “обід” розпочинається: 

 
254 До денних прийомів відносяться: 

 
255 Скільки кольорів може одночасно поєднуватися в діловому костюмі: 

 
256 Кому не рекомендується дарувати яскраво-червоні квіти (особливо троянди)? 

 
257 Що потрібно робити при прийомі подарунків? 

 
258 Які подарунки ми можемо дарувати в діловій сфері? 

 
259 Яким має бути розмір візитної картки для чоловіків? 

 
260 Салямі як тактичний прийом ведення переговорів означає: 

 
 

261 До стратегічних підходів до ведення переговорів відносять: 
 

262 Одним з елементів системи підготовки до переговорів є опції, під якими розуміють: 
 

263 Асертивність – це… 
 

264 Основою для вирішення конфлікту є: 
 

265 Серед механізмів взаєморозуміння виділяють: 
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266 До рівнів взаєморозуміння відносяться: 
 

267 Яка з названих рекомендацій є хибною: 
 

268 До якої просторової зони організації простору при спілкуванні відноситься зона від 
120 до 360 см: 
 

269 До оптичних засобів невербальної комунікації відноситься: 
 

270 Праксодика відноситься до засобів невербальної комунікації: 
 

271 При спілкуванні втрачається інформації: 
 

272 Етикет – це … 
 

273 Яка посадова особа згідно з міжнародним правом має право здійснити міжнародно–
правове визнання від імені держави без спеціальних повноважень, тобто згідно із 
займаною посадою: 

274 За загальним правилом (за відсутності спеціальних домовленостей) держава надає 
дипломатичний захист: 

275 Територія, на якій розміщене дипломатичне представництво акредитуючої держави, – 
це: 

276 ЗУ про «Дипломатичну службу». закріплює такі ранги дипломатичних службовців: 
277 Влада держави перебування в дипломатичні  приміщення: 

 
278 Члени родини дипломатичного агента: 

 
279 Членами обслуговуючого персоналу є члени: 

 
280 Яке визначення терміну «державний службовець» передбачено в Законі України «Про 

державну службу»? 
281 Виберіть повний перелік методів прийняття рішень в міжнародних організаціях 
282 Вкажіть критерії, які визначають належність утворення до міжнародної організації: 
283 У переліку найважливіших принципів ООН є одне положення, яке належить не до 

принципів, а до цілей. Вкажіть на нього: 
284 Головними органами ООН є (визначте цілком правильну добірку): 
285 Що означає принцип відмови від дискримінації в ГАТТ/СОТ ? 
286 Що означає принцип національного режиму в ГАТТ/СОТ ? 
287 Що означає принцип протекціонізму в ГАТТ/СОТ ? 
288 Європейське об'єднання вугілля та сталі заснували (вкажіть на цілком достовірний 

склад): 
289 Європейський Союз складається з таких блоків: 
290 Організаційна структура групи Світового банку: 
291 Виберіть повний список міжнародних організацій в галузі транспорту й зв’язку: 
292 Виберіть міжнародні організації в галузі сільського господарства й продовольства 
293 Виберіть міжнародні організації в галузі промисловості й енергетики: 
294 Виберіть регіональні галузеві організації в галузі транспорту й зв’язку 
295 Які переваги для України відкрилися зі вступом до СОТ? 
296 Що таке Експортна стратегія України? 
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297 Основними пріоритетами діяльності української влади, які забезпечать ефективність 

руху України до ЄС залишаються 
298 Членство України в ООН забезпечує: 
299 Агреман – це згода приймаючої держави на: 
300 Передумовою встановлення дипломатичних відносин є: 

 


