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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

 

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти – це форма підсумкового контролю, що 

проводиться після завершення навчання за освітнім рівнем з метою визначення фактичної 

відповідності підготовки випускників нормативним освітньо-кваліфікаційним вимогам. 

Підсумкова атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та 

навичок випускників, які навчалися за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, її метою є 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-професійної підготовки випускників 

вимогам кваліфікаційної характеристики бакалавра з міжнародних відносин. 

Підсумкова атестація випускників МДУ освітньої-професійної програми «Міжнародні 

відносини» здійснюється Екзаменаційною комісією після виконання студентами навчального 

плану в повному обсязі відповідно до освітньо-професійної програми підготовки та стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на підставі оцінки рівня професійних 

знань, умінь та навичок випускників, передбачених освітньою програмою. 

Програма підсумкової атестації з міжнародних відносин та зовнішньої політики для 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Міжнародні відносини» спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії (денна та заочна форма навчання) розроблена викладачами 

кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

При розробці Програми враховано Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті», 

«Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої 

освіти у МДУ», «Положення про порядок створення та організацію роботи ЕК у 

Маріупольському державному університеті», освітня програма підготовки та стандарт вищої 

освіти за спеціальністю 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Програма іспиту дозволяє оцінити рівень підготовки випускника вимогам освітньо-

професійної програми. Вона складається з критерії оцінювання, опису змісту тем, які виносяться 

на підсумкову атестацію з міжнародних відносин та зовнішньої політики, орієнтовного переліку 

питань до іспиту, списку рекомендованої для підготовки літератури.  

Підсумкова атестація є формою виявлення ступеню підготовленості випускників, які 

здобувають базову вищу освіту, до здійснення самостійної професійної діяльності за обраним 

фахом. Під час випробувань оцінюється рівень сформованості знань і умінь та відповідність 

кваліфікації «Бакалавр з міжнародних відносин» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти. 

На державну атестацію виносяться наступні дисципліни: «Міжнародні відносини в 

умовах глобалізації», «Зовнішня політика України», «Теорія міжнародних відносин», 

«Міжнародні організації». 

Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з міжнародних відносин» здійснює Екзаменаційна 

комісія. 
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Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність діяти громадянські свідомо на основі загальнолюдських 

ціннісних орієнтирів, вміти застосовувати основні принципи 

функціонування сучасного суспільства сталого розвитку та його 

соціальних інститутів в умовах ринкових відносин, дотримуватися основ 

безпеки професійної діяльності та здорового способу життя (КЗ-1);  

2. Здатність до збору, обробки, збереження, продукування, передачі й 

аналізу професійно важливої інформації з різних джерел (КЗ-2); 

3. Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; 

працювати в команді з дотриманням етичних норм та цінностей 

мультикультурного суспільства; спілкуватися рідною та іноземною 

мовами усно та письмово (КЗ-3); 

4. Здатність розвивати вміння вчитися упродовж життя з високим 

ступенем автономії, розробляти власну траєкторію саморозвитку (КЗ-4). 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

1. Здатність проводити дослідження з проблем конфліктної взаємодії 

в суспільстві, аналізувати конфлікт з використанням сучасних 

методологічних та теоретичних підходів (КП-1); 

2. Здатність підготовляти, організовувати та проводити переговори, 

застосовувати стратегії та тактики переговорів (КП-2); 

3. Здатність аналізувати базові закономірності політичних процесів, 

взаємозалежності економічних і політичних процесів, 

внутрішньополітичних і міжнародних процесів, формулювати висновки та 

оцінки (КП-3); 

4. Здатність володіти методами комплексного міждисциплінарного 

дослідження, синтезувати нові знання (КП-4); 

5. Здатність володіти методами структурно-функціонального аналізу 

політичних і економічних інститутов різних країн і регіонів світу з 

врахуванням їхньої історико-культурної специфіки (КП-5); 

6. Здатністість пояснювати класичні та сучасні політичні та економічні 

теорії , надавати їх порівняльний аналіз (КП-6); 

7. Здатність брати участь в дослідницькому процесі, застосовувати на 

практиці методи сучасної політичної науки в політологічних 

дослідженнях (КП-7); 

8. Здатність до узагальнення та інтерпретації отриманих даних (КП-

8); 

9. Здатність до критичної рефлексії існуючих точок зору, до 

запропонування альтернативних підходів та їх аргументації (КП-9); 

10. Здатність володіти теоретико-методологічними основами та 

категоріальним апаратом проблем зовнішньої політики (КП-10); 

11. Здадність визначати і аналізувати загальний корпус проблем у 

зовнішній політиці тієї чи іншої держави або групи держав (КП-11); 

12. Здатність оцінювати і порівнювати моделі і принципи ведення 

зовнішньої політики державами окремого регіону (КП-12); 

13. Здатність розуміти проблеми, з якими стикаються країни в межах 
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ведення зовнішньої політики (КП-13); 

14. Здатність визначити сутнісні характеристики зовнішньої політики 

політики (КП-14); 

15. Здатність розуміти різноманіття досвіду основних моделей 

політико-територіальних систем (КП-15); 

16. Здатність визначати механізми взаємодії політико-географічних 

одиниць на регіональному і світовому рівнях; аналізувати тенденції 

розвитку та змін на політичній карті світу (КП-16); 

17. Здатність визначати специфіку об'єкта та предмета геополітики, її 

категорії, методи, структуру, місце в системі гуманітарного знання і 

суспільних функцій (КП-17); 

18. Здатність пояснювати історію розвитку геополітичноїдумки; 

концептуальні теоретико-методологічні підходи провідних напрямків 

традиційної та сучасної геополітики (КП-18); 

19. Здатність розуміти істотний зв'язок просторового (географічного) і 

політичного чинників розвитку держави; загальний корпус сучасних 

проблем геополітики (КП-19); 

20. Здатність розуміти роль історичної науки в пізнанні минулого (КП-

20); 

21. Здатність аналізувати розкрити основні етапи і зміст 

історіїцивілізацій, і сучасного світу, зокрема (КП-21); 

22. Здатність уявляти органічний взаємозв'язок української  та світової 

історії (КП-22); 

23. Здатність розуміти рушійні сили і закономірності історичного 

процесу, роль насильства і ненасильства в історії, місце людини в 

історичному процесі, політичної організації суспільства (КП-23); 

24. Здатність використовувати загальнонаукову та політологічну 

термінологію, працювати з оригінальними науковими текстами (КП-24); 

25. Здатність до політичного аналізу (КП-25); 

26. Здатність розуміти історію, природу і етапи розвитку міжнародних 

відносин, а також, основні наукові парадигми, що  розкривають зміст, 

характер і тенденції розвитку сучасної світової політики і міжнародних 

відносин, діяльність міжнародних інститутів (КП-26); 

27. Здатність орієнтуватися в основниїх проблемах сучасної світової 

політики і міжнародних відносин (КП-27); 

28. Здатність розуміти процеси глобалізації та їх впливу на суспільний 

розвиток, роль і місце основних міжнародних інститутів в сучасному 

суспільстві (КП-28); 

29. Здатність виділяти основні напрямки політичної думки різних 

історичних періодів та окремих країн (КП-29); 

30. Здатність аналізувати внутрішні та зовнішні фактори розвитку того 

чи іншого політичного вчення, його трансформацію (КП-30); 

31. Здатність самостійно інтерпретувати та давати об’єктивну оцінку 

вченням конкретних мислителів та політиків минулого та сучасності (КП-

31); 

32. Здатність кваліфіковано використовувати основи правових знань та 

застосовувати нормативно-правові акти в професійній діяльності (КП-32); 

33. Здатність брати участь в розробці нормативно-правових актів 

відповідно до профілю своєї професійної діяльності (КП-33); 
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34. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі правового 

мислення та правової культури (КП-34); 

35. Здатність юридично правильно кваліфікувати факти та обставини (КП-

35); 

36. Здатність приймати рішення та здійснювати юридичні дії у точній 

відповідності до закону (КП-36); 

37. Здатність самостійно інтерпретувати та давати об’єктивну оцінку 

методам висвітлення подій або висловлюванням конкретних політичних 

діячів (КП-37); 

38. Здатність сприймати, аналізувати та розрізняти інформацію, що 

відповідає або не відповідає дійсності (КП-38); 

39. Здатність протидіяти особисто тим методам та інструментам, що 

використовуються під час інформаційного впливу в межах інформаційних 

війн (КП-39); 

40. Здатність оперувати сучасними концептуальними підходами для 

розуміння глобалізації як до визначальної домінанти сучасності (КП-40); 

41. Здатність аналізувати прояви глобалізації в міжнародних відносинах 

(КП-41); 

42. Здатність використовувати знання курсу при написанні своєї 

бакалаврської роботи (КП-42) 

43. Здатність аналізувати базові закономірності розвитку дипломатичної 

та консульської служби (КП-43); 

44. Здатність оперувати правилами дипломатичного протоколу та етикету 

(КП-44); 

45. Здатність визначати специфіку дипломатичного етікету та протоколу 

як в Україні, так й в інших державах (КП-45); 

46. Здатність володіти категоріальним апаратом дипломатичної та 

консульської служби (КП-46); 

47. Здатність аналізувати уставні документи міжнародних організації 

(КП-47); 

48. Здатність з’ясовувати типові проблеми та виклики часу, що стоять 

перед міжнародними організаціями сучасності (КП-48); 

49. Здатність аналізувати перспективи розвитку міжнародної співпраці 

в формі міжнародних організації і визначення оптимальних параметрів 

такої взаємодії (КП-49); 

50. Здатність аналізувати інтереси України та її резидентів у взаємодії з 

міжнародними організаціями світу (КП-50); 

51. Здатність аналізувати перспективність співпраці з будь-якою 

міжнародною інституцією як з точки зору державного службовця, так і з 

точки зору суб’єкта підприємницької діяльності (КП-51); 

52. Здатність розуміти історію, природу і етапи розвитку міжнародних 

відносин, а також, основні наукові парадигми, що  розкривають зміст, 

характер і тенденції розвитку сучасної світової політики і міжнародних 

відносин, діяльність міжнародних інститутів (КП-52); 

53. Здатність орієнтуватися в основниїх проблемах сучасної світової 

політики і міжнародних відносин (КП-53); 

54. Здатність розуміти процеси глобалізації та їх впливу на суспільний 

розвиток, роль і місце основних міжнародних інститутів в сучасному 

суспільстві (КП-54); 



 7 

55. Здатність орієнтуватися у факторах, під впливом яких розвивалися 

міжнародні відносини в цілому та зовнішньої політики держав (КП-55); 

56. Здатність аналізувати тенденції і процеси, які визначили розвиток 

міжнародних відносин, їх особливості та специфіку (КП-56); 

57. Здатність формування бачення розвитку міжнародних відносин 

крізь призму системності, структуралізму, у контексті розвитку 

історичних процесів у цей період у цілому (КП-57); 

58. Здатність аналізувати витоки сучасного терроризму (КП-58); 

59. Здатність оперувати відповідним понятійним аппаратом (КП-59); 

60. Здатність аналізувати інформацію щодо передумов, 

характеру,соціальної бази сучасних терористичних організацій (КП-60); 

61. Здатність розрізняти різні форми терористичної діяльності, основні 

напрями сучасного тероризму (КП-61); 

62. Здатність використовувати систему знань основних теорій, 

понять та концептуальних підходів щодо вивчення сучасних 

міграційних процесів на глобальному, регіональному та національному 

рівнях (КП-62); 

63. Здатність пов’язувати міграційні процеси з демографічними, 

економічними, соціальними та політичними особливостями 

розвиткукраїн-донорів та країн-реціпієнтів (КП-63); 

64. Здатність проводити всебічний аналіз аспектів регулювання на 

глобальному, регіональному та міждержавному рівнях міграційних 

потоків, а також особливостей формування міграційної політики в 

Україні та за кордоном (КП-64). 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ВИПУСКНИКІВ  

Ці критерії включають основні вимоги до оцінки компонентів знань бакалаврів зі 

спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  під 

час складання державних екзаменів, що дозволяє робити висновок про якість підготовки 

студентів-міжнародників до роботи в дипломатичних представництв за кордоном, 

робітниками обласної та районної держадміністрацій, співробітниками сумісних 

підприємств або туристичних фірм. 

Оцінку рівня підготовки студентів пропонується робити за середнім балом, виведеним 

на основі оцінювання завдань. Підсумкова атестація з міжнародних відносин та зовнішньої 

політики проводиться в усній формі очно або дистанційно за умови відповідного рішення 

екзаменаційної комісії. 

 

Сума балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в ЕСТS 

Значення 

оцінки ЕСТS 
Критерії оцінювання 

90-100 A відмінно 

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє 

самостійно здобувати знання, без допомоги викладача 

знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті знання і вміння для прийняття 

рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо 

аргументує відповіді, самостійно розкриває власні 
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обдарування і нахили 

82-89 B дуже добре 

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і 

задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість яких незначна 

74-81 C добре 

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; контролювати 

власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є 

суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; 

з допомогою викладача може аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна 

кількість суттєвих 

60-63 E достатньо 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, 

що становлять незначну частину навчального матеріалу 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів  
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ТЕМА 1. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

 

Міжнародні відносини і дипломатія княжої Русі. Організація дипломатичної діяльності. 

Перші відомі договори Русі з іншими державами. Зовнішня політика за часів княгині Ольги. 

Відносини з Візантією та «Святою Римською імперією німецького народу». Іноземний фактор у 

внутрішньому становищі держави. Князь Святослав та основні напрямки зовнішньої політики. 

Війни з Волзькою Болгарією, Буртасами, Хазарією, північнокавказькими народами – ясами і 

касогами, два військові походи в Болгарію. Нові завдання дипломатії Київської русі за часів 

Святослава. Особливості зовнішньої політики Володимира Великого. Західна орієнтація. 

Зовнішня політики за часів Ярослава Мудрого. Дипломатичні методи налагодження зв’язків з 

різними країнами, династичні шлюби. Феодальна роздробленість як чинник змін 

зовнішньополітичної орієнтації князів Київської Держави. Зовнішня політика Романа 

Мстиславовича та Данила Галицького. Зовнішня політика галицько-волинських князів після 

смерті Данила Галицького.  

Запорізька Січ у міжнародній політиці Європи. Дмитро Вишневецький та його 

зовнішньополітична діяльність. Відносини козацтва з польським урядом. Дипломатія 

Запорізької Січі у 90-х рр. XVI ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний та його морські 

походи. Дипломатія Б. Хмельницького. Переяславська угода та Березневі статті, їх історичний 

аналіз. Дипломатія Війська Запорозького (1655 – 1657 рр.). Гадяцький договір. Гетьманування 

Івана Мазепи та зовнішня політика.  

Україна в період Центральної Ради. Геополітичне становище. Основні напрямки 

зовнішньополітичної діяльності. Брестський мирний договір, його сутність та вплив на 

внутрішньополітичне становище. Гетьман Павло Скоропадський та його зовнішньополітична 

діяльність. Директорія. Варшавський договір. Входження західноукраїнських земель у склад 

Польщі. Чехословаччини та Румунії. Міжнародні договори. 

Українська РСР у міжнародних відносинах завершального етапу Другої світової війни. 

Отримання УРСР формально-юридичних прав у галузі зовнішніх зносин. 

Українська РСР та її місце в зовнішній політиці СРСР. Українське питання як політична 

та міжнародно-правова проблема. Зовнішньополітичні засади українського руху опору. 

Українське питання на Ялтинській конференції. Зовнішньополітична діяльність УРСР у період 

між Ялтою та Сан-Франциско.  

Механізм здійснення Українською РСР зовнішньополітичного курсу Радянського Союзу. 

Органи зовнішніх зносин УРСР: Верховна Рада УРСР, Президія Верховної Ради УРСР, Рада 

Міністрів УРСР, Міністерство закордонних справ УРСР. Їхні функції та межі повноважень. 

Проблема підготовки кадрів міжнародників. Відкриття в 1944 р. в Київському університеті 

ім. Тараса Шевченка факультету міжнародних відносин. Місце та роль УРСР в реалізації цілей 

зовнішньої політики СРСР в період «холодної війни» та блокового протистояння. Відкриття в 

УРСР дипломатичних установ зарубіжних країн. Посилення процесів національно-державного 

відродження в УРСР, формування і розвиток партій та рухів української державницької 

спрямованості. Міждержавні стосунки УРСР цієї пори. Укладення двосторонніх угод. 

Поновлення роботи факультету міжнародних відносин Київського університету (1971 р.). 

Характер та межі повноважень УРСР в ООН та інших міжнародних організаціях. Діяльність 

делегацій УРСР в ООН та інших міжнародних організаціях в період від Декларації про 

державний суверенітет України до Акта про незалежність України. Приєднання УРСР до 

міжнародних конвенцій та угод (Конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Міжнародний пакт про економічні, 

соціальні і культурні права та ін.). Надбання та уроки участі УРСР у роботі ООН, інших 

міжнародних організацій з кінця 40-х до 90-х років ХХ ст. 
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Внутрішньополітична ситуація в Україні після усунення загрози державного перевороту 

в СРСР. Українські політичні партії та рухи і проблема зовнішньополітичної орієнтації України. 

Декларація Верховної Ради України про державний суверенітет України 16 липня 1990 р., її 

основні принципи та орієнтири. Міжурядові угоди України з Білоруссю, Узбекистаном, 

Туркменістаном, Казахстаном, Латвією, Грузією та іншими республіками СРСР. Позачергова 

сесія Верховної Ради України 24 серпня 1991 р. Проголошення Акта незалежності України. 

Його концептуальні основи та принципи. 

Проблема формування зовнішньої політики України. Органи зовнішніх відносин 

України, їх функції та повноваження. Законотворча діяльність Верховної Ради України в галузі 

зовнішньої політики. Референдум про державну незалежність України.  

Проблема ядерної зброї в українській зовнішній політиці. Ухвалення Верховною Радою 

України «Основних напрямів зовнішньої політики України» (2 липня 1993 р.). Принципи, зміст, 

завдання: визнання пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими, партійними, 

політичними та всіма іншими принципами міждержавних відносин; розширення участі в 

європейському регіональному співробітництві; розвиток двосторонніх відносин, співпраця в 

межах Співдружності незалежних держав; участь в ОБСЄ, в Раді Європи; розбудова 

міждержавних відносин з Росією; західноєвропейський напрям української зовнішньої політики, 

взаємини зі США; становлення і розвиток відносин України з країнами Азії, Африки, 

Латинської Америки.  

Суверенна Україна в новій геополітичній ситуації. Проблема формування зовнішньої 

політики України. Органи зовнішніх відносин України, їх функції та повноваження. 

Законотворча діяльність Верховної Ради України в галузі зовнішньої політики. Проблема 

співвідношення та взаємодії основних гілок влади у сфері зовнішньої політики. Партійно-

політична боротьба з питань розбудови відносин з Росією, іншими країнами СНД, державами 

колишнього соціалістичного табору, США та іншими західними країнами. Проблема ядерної 

зброї в українській зовнішній політиці. Полеміка з цих питань. Внутрішньополітичні та 

зовнішньополітичні фактори, їх співвідношення та вплив на забезпечення політичної 

стабільності та безпеки держави. Ухвалення Верховною Радою України «Основних напрямів 

зовнішньої політики України» (2 липня 1993). Західноєвропейський напрям української 

зовнішньої політики, взаємини зі США; становлення і розвиток відносин України з країнами 

Азії, Африки, Латинської Америки.  

Концептуальні підходи України до проблем національної та міжнародної безпеки. 

Питання національної безпеки в документах законодавчої та виконавчої влади України. 

Поглиблення співробітництва України з зарубіжними країнами в галузі оборонної політики. 

Відносини України і НАТО в контексті української політики в галузі національної безпеки. 

Участь України в РПАС та програмі «Партнерство заради миру», економічних та наукових 

програмах НАТО. Проблеми розвитку військового співробітництва з НАТО. Позиція України в 

питаннях оборонної політики держав-членів СНД. 

Україна в системі міжнародних організацій. Принципи та засади участі суверенної 

України в роботі міжнародних організацій, їх місце в зовнішньополітичній діяльності України. 

Основні державні документи, що визначають цілі та характер участі України в міжнародних 

організаціях. Українська дипломатія в ООН. Участь України в діяльності міжнародних 

організацій, що не входять до системи ООН Комітет з питань економічних, соціальних і 

культурних прав. Комітет з прав дитини. Спеціальна контрольна комісія (СКК). 

Зовнішня політика України після «Революції гідності» та в умовах агресії з боку 

Російської Федерації. Відносини з країнами Заходу. Впровадження санкцій проти Росії. 

Перспективи європейської інтеграції України.  
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ТЕМА 2. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Термін «глобалізація» (Т. Левет, Н. Маркелова, С. Кузнецов). Теоретичні концепції 

глобалізації (К. Омал, Р. Ромертосон, Е. Гідденс, Б. Баді). Початок процесу глобалізації. 

Історичні типи модернізації. Фундаментальні підходи до проблеми глобалізації: економічний, 

культурологічний, політичний, екологічний, комплексний. Дискурси глобалізації. Моделі 

глобалізації: зіткнення цивілізацій, «макдоналізація», гібридизація. Виміри глобалізації: 

історичний процес, гомогенізація та універсалізація світу, розмивання національних кордонів. 

Ракурси бачення глобалізації: революційний, еволюційний та скептичний. 

Глобалізація як об’єктивна тенденція, як ціль, як методологія. Спільна концепція 

«Римського клубу». Критика неоліберальної глобалізації: основні напрямки – економічна 

соціологія та концепція мережевої організації (М. Грановеттер, М. Кастельс, Р. Сведберг); 

Школа міжнародної політичної економії (С. Стрендж, Е. Хеллайнер та інші). Екологічний 

напрямок (Г. Дейм, П. Хокип, Е. Ловінс, Л. Браун). Нові критики неоліберальної глобалізації 

(Дж. Бхагваті та І. Рамоне). Концепція третього шляху глобалізації; основа теоретичного 

проекту «Третій шлях» (Дж. Макмарей). Базова модель «Третього шляху» (Т. Блер, Т. Шредер). 

Вектори глобалізації. Проблема співвідношення глобалізації та вестернізації. 

Концептуальні підходи к визначенню поняття глобалізації та його суті в міжнародних 

відносинах. Теорія світового порядку (Р. Фальк, Х. Булл). Особливості підходу представників 

неоліберальної школи. Концепція Дж. Ная, Р. Кохєна, Д. Розенау. Концептуальні підходи 

неореалістів до проблеми глобалізації в міжнародних відносинах (У. Кеінт, Г. Кіссінджер, 

Дж. Маршалл). Економічний підхід (К. Кайзер, П. Ратленд). Концептуальні підходи російських 

дослідників (Т. Хозін, В. Іноземцев, О. Неклесса, Н. Косолапов, А. Уткін). Концептуальні 

підходи українських дослідників (О. Білоус, С. Шергін та інші).  

Зміна парадигми безпеки в умовах глобалізації. Глобальна, регіональна, національна 

безпека. Їх взаємовідношення в умовах глобалізації. Середа міжнародної безпеки. Зміна 

основних характеристик поняття «міжнародна безпека». Поняття «м’якої» та «жорсткої» 

безпеки. Аспекти «м’якої» безпеки: демографічний, екологічний, економічний, енергетичний, 

інформаційний. «Жорстка» безпека та її характеристика. Поняття центрів сили в умовах 

глобалізації. Сучасна структура міжнародної безпеки: ООН, НАТО, ОБСЄ, ОДКБ та інші. 

Поняття світового політичного процесу, його складові. Світова політика. Основні 

проблеми світової політики в умовах глобалізації. Проблема відносин «Північ-Південь». 

Проблеми демографії та екології. Конфлікти в сучасному світі. Нові виміри сучасних 

міжнародних відносин та світової політики. Регулювання світових політичних процесів в 

сучасному світі. Проблема глобального управління. 

Природа антиглобалізму. Введення поняття антиглобалізму та його суть. Етапи 

формування антиглобалізму. Ідеологія антиглобалізму, його політичні лідери. «Маніфест» 

антиглобалістів. Організація та структура антиглобалістичних рухів. Їх цілі та задачі. 

Характерні риси сучасного антиглобалістського руху. Основні форми прояву 

антиглобалістського руху. Антиглобалізм в Україні. 

Зовнішня політика Росії та країн СНД. СНД в контексті міжнародних відносин 

пострадянських держав. 

Основні тенденції сучасного становища Російської Федерації. Її політичні демографічні, 

економічні характеристики. Ключові напрями двосторонніх відносин Росії з країнами СНД. 

Проблеми та перспективи російсько-українських відносин. Агресія Російської Федерації проти 

України. Анексія Криму, військові дії у Донбасі. Особливе партнерство у відносинах Росії та 

Білорусі, утворення союзу. Роль Росії в придністровській кризі. Російсько-молдовські 

відносини. Відносини Росії з країнами Закавказзя. Каспійський енергетичний вузол та інтереси 

Росії. Відносини Росії з країнами Середньої Азії. Основні тенденції відносин Росії та 
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європейських країн і організацій. Участь ОБСЄ, Раді Європи. Росія та Європейський Союз: 

програмні документи 1994, 1999, 2000 рр. основні проблеми, області співробітництва. 

Російсько-американські відносини, роль НАТО в них. Проблема розширення НАТО на схід та 

інтереси РФ. Азійський напрям ЗП РФ. Зовнішня політика РФ в умовах конфронтації із 

західними державами. 

Зовнішня політика Білорусі. Російсько-білоруські відносини. Політика Білорусі щодо ЄС 

та НАТО. Зовнішня політика Молдови. Проблема придністровського врегулювання. 

Європейська інтеграція Молдови. Відносини з Україною, Румунією та Росією. Зовнішня 

політика держав Південного Кавказу. Територіальні конфлікти на Кавказі, роль Росії в них. 

Основні тенденції зовнішньої політики держав Середньої Азії. Роль Росії та КНР в регіональних 

процесах в Середній Азії. 

Зовнішня політика країн Європи. Роль Європи у розвитку світової цивілізації. 

Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі. Теоретичні та світоглядні основи «спільного 

європейського дому». Проблема вступу країн Центрально-Східної Європи до НАТО та ЄС. 

«Стара Європа», «Нова Європа», субрегіональні організації, як інструменти міжнародної 

політики. ЄС та США. ЄС та Японія. Азіатський напрямок політики ЄС. ЄС та країни, що 

розвиваються ЄС та країни Латинської Америки. Розширення ЄС. Роль ЄС в регіоні Південно-

східної Європи. Середземноморська політика ЄС. ЄС та Росія. 

Зовнішня політика Великобританії та Ірландії. Еволюція зовнішньополітичної доктрини 

Великобританії у другій половині ХХ – ХХІ ст. Зовнішньополітична доктрина «нових 

лейбористів» та її зв’язок з концепцією «третього шляху». Нова європейська політика Т. Блера. 

Роль Великобританії в ЄС, ОБСЄ, НАТО. Підходи до ролі ООН в сучасному світі. Особливий 

характер відносин з США. Роль Великобританії у боротьбі з сучасним тероризмом. Війна в 

Іраку. Сучасні проблеми британської Співдружності. Зовнішня політика уряду консерваторів 

Б. Джонсона.  

Зовнішня політика Франції Ідея голізму «Великої Франції». Неоголізм в сучасній 

зовнішньополітичній доктрині Франції. Франція в міжнародних організаціях. Роль Франції в 

інтеграційних процесах Європи, відносини з ЄС. Особливі підходи до проблеми європейської 

інтеграції та проблеми безпеки. Франко-німецькі відносини, як стержень європейської безпеки 

та співробітництва. Зовнішня політика Франції у період правління Ф. Олланда, Е. Макрона. 

Зовнішня політика Німеччини. Геополітичне положення Німеччини, його особливості та 

вплив на формування зовнішньої політики країни. Роль Німеччини в інтеграційних процесах 

Європи, відносини з ЄС. Особливі підходи до проблеми європейської інтеграції та проблеми 

безпеки. Національні інтереси Німеччини в Азіатському регіоні. Відносини з Китаєм, Японією, 

Індією.  

Зовнішня політика Італії. Доктрини Італії в 2 половині ХХ ст. Чинники, які обумовили 

активізацію зовнішньої політики в 90-ті рр. ХХ ст. Розробка нової зовнішньополітичної 

доктрини в 1994 р., механізм прийняття рішень. Збільшення ролі Італії як регіонального лідера. 

Особлива роль Італії на Балканах і Середземномор’ї с світлі національних інтересів країни. 

Трансформація відносин з США. Італія і її роль в ЄС.  

Зовнішня політика країн південної Європи. Геополітичні особливості Іспанії та 

Португалії Європейська політика Іспанії та Португалії, їхня роль у ЄС та інших міжнародних 

організаціях (ОБСЄ, РЄ, НАТО, ООН). Відносини з США на сучасному етапі. Роль країн в 

вирішенні проблем безпеки в Середземномор’ї. Греція в європейській та світовій політиці. 

Зовнішня політика Данії. Актуальні проблеми зовнішньої політики Норвегії. Зовнішня 

політика Фінляндії. Зовнішня політика малих країн Європи (країни Бенілюксу, Балканського 

півострову). Зовнішня політика країн Балтії. Країни Східної та Центральної Європи у 

європейській та світовій політиці. 



 13 

Зовнішня політика країн Азії та Африки. Національно-визвольні рухи та їх наслідки для 

регіону. Розпад колоніальної системи імперіалізму. Створення суверенних держав у Азії та 

Африці. Особливості становлення національних держав у цих регіонах і формування їх 

зовнішньополітичних доктрин. Трансформація зовнішньої політики держав регіону в умовах 

краху біполярного світу.  

Проблема мілітаризації та розповсюдження ядерної зброї в Азії. Зовнішня політика 

Китаю, Індії, Пакистану. Японія в системі міжнародних відносин у ІІ половині ХХ – початку 

ХХІ ст. Проблема Тайваню.  

Іракська проблема в контексті світової політики кінця ХХ – початку ХХІ ст. Проблема 

ісламського фундаменталізму. Проблема Ірану в сучасній системі міжнародних відносин.  

Особливості розвитку системи міжнародних відносин на африканському континенті. 

Локальні конфлікти на африканському континенті. Ангольська криза та її наслідки. Зовнішня 

політика Єгипту, Алжиру, Сирії, Ізраїлю, Палестинська проблема. Країни Близького Сходу у 

сучасній системі міжнародних відносин. 

Зовнішня політика країн Південної та Північної Америки. Північноамериканський 

континент та його роль у міжнародних відносинах кінця ХХІ ст. Зміни у геостратегічному 

положенні Північноамериканського континенту після закінчення «холодної війни». Особливості 

Перетворення США на єдину супердержаву та її прагнення до світового лідерства.  

Крах біполярної системи та якісні перетворення ролі США в системі міжнародних 

відносин. Фактори які обумовили домінуючу роль США у сучасному світі. Особливості 

еволюції зовнішньополітичної доктрини США у 90-ті роки. Роль зовнішньої політики США у 

забезпеченні національної безпеки країни. Події 11 вересня 2001 р. та їх наслідки для зовнішньої 

політики США. Сутність нової доктрини США в галузі національної безпеки та її вплив на 

формування зовнішньої політики країни. Пріоритетні напрямки зовнішньої політики США на 

сучасному етапі. Домінуюча роль США у сучасній системі міжнародних відносин, зростання 

антиамериканізму, падіння рейтингів президента Буша, зростання антивоєнних настроїв у США. 

Америка та Україна.  

Канада та її зовнішня політика наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.  

Латинська Америка у сучасному світі. Особливості розвитку латиноамериканської 

цивілізації на рубежі століть. Підсумки соціально-економічної модернізації країн Латинської 

Америки до початку ХХІ ст. Глобалізація та її наслідки на континенті. Посилення інтеграційних 

процесів та їх специфіка. Особливості прояву регіоналізму. Створення та розвиток регіональних 

інтеграційних об’єднань у Латинській Америці. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), 

Ла-Платська група, Андська група, Амазонський пакт, Меркосур, Карибське співтовариство та 

Карибський спільний ринок (Кариком), Асоціація Карибських держав (АКД) Внесок країн 

Латиноамериканського регіону у боротьбу з сучасним тероризмом.  

Зовнішня політика країн Південної Америки. Зовнішня політика Бразилії. Пріоритети 

зовнішньої політики Бразилії: розвиток інтеграційних процесів на континенті, розвиток 

відносин з Китаєм, Японією, країнами Північно-Східної Азії, відносини з ЄС та країнами 

Європейського Союзу, Росією. Нові підходи до характеру відносин з США, Канадою, 

Мексикою. Особливий характер відносин з Аргентиною. Президентські вибори 2003 р. Новий 

економічний та зовнішньополітичний курс президента І. Кіршнера. Курс Аргентини на 

реалізацію ідей регіональної держави. Пріоритети зовнішньої політики президента Кіршнера. 

Украплення двохсторонніх зв’язків з країнами регіону, особливий характер відносин з 

Бразилією. пошуки нових резервів для поглиблення регіонального співробітництва. Активізація 

зовнішніх зв’язків з країнами ЄС, роль Португалії та Іспанії у зовнішній політиці Аргентини. 

Аргентина та країни СНД. Зовнішня політика Колумбії. Зовнішня політика Чилі. Зовнішня 

політика Венесуели. Особливості зовнішньополітичного курсу президента Чавеса. 
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Країни Центральної Америки: Гондурас, Гватемала, Нікарагуа, Сальвадор, Панама, 

Коста-Ріка, Беліз. Проамериканський курс зовнішньої політики держав Центральної Америки. 

Особливості інтеграційних процесів у регіоні. Роль ЦАОР. Місце та роль країн Центральної 

Америки у системі міжнародних відносин у Західній півкулі та сучасній системі міжнародних 

відносин. Особливості зовнішньополітичних доктрин та пріоритети зовнішньої політики 

Гватемали, Гондурасу, Панами, Нікарагуа, Сальвадору та Коста-Ріки.  

Зовнішня політика країн Карибського басейну. Куба та її зовнішня політика на рубежі 

століть. Роль ЄС у цьому регіоні. Роль держав Карибського басейну у системі міжнародних 

відносин Західної півкулі. 

 

ТЕМА 3. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Теорії міжнародних відносин. Міжнародно-політична думка Стародавнього та античного 

світу. Погляди на міжнародні відносини в Середні віки та Новий час. Особливості сучасних 

теорій міжнародних відносин. Теорії в рамках концепції ідеалізму. Теорії міжнародних відносин 

школи політичного реалізму. Неокласичні теорії міжнародних відносин. 

Цивілізаційний вимір міжнародних відносин. Сутність та актуальність цивілізаційного 

підходу. Теорії М. Данилевського та О. Кузнєцова. Цивілізаційна теорія О. Шпенглера. Теорія 

локальних цивілізацій А. Дж. Тойнбі. Концепція зіткнення цивілізацій С. Хантінгтона. 

Інструменти міжнародної політики. Сила в якості ресурсу міжнародних відносин. 

Дипломатична діяльність як інструмент міжнародних відносин. Пропаганда в якості сутність та 

техніка застосування. Сутність та структура зовнішньополітичної свідомості. 

Міжнародні конфлікти та безпека. Сутність, типології та призначення міжнародного 

конфлікту. Врегулювання міжнародних конфліктів. Сутність та типологія міжнародної безпеки. 

Фактори міжнародної безпеки. Механізми забезпечення міжнародної безпеки. 

Поняття геополітики та геостратегії. Закони геополітики. Геополітичні епохи.  

Західна геополітична думка І половини ХХ ст. Органічна школа та антропогеографія 

Фрідріха Ратцеля. Система геонаук Рудольфа Челлена. Теорія «Серединної Європи». Концепція 

морської могутності Альфреда Тайєра Мехена. Французька геополітична школа. Концепція 

Хартленду Хелфорда Маккіндера. Концепція Рімленду Ніколаса Спайкмена.  

Геополітичні ідеї в Німеччині в І половині ХХ ст. Концепція континентального блоку 

Карла Хаусхофера. «Журнал геополітики». Геополітичні погляди Карла Шмітта. 

Геоюриспруденція. Геополітичні погляди Адольфа Грабовскі (1880 – 1969 рр.).  

Російська класична геополітична думка. Євразійці. Передумови виникнення феномену 

євразійства. Поняття Євразії в російській політичній географії. Концепція культурного 

поліцентризму М. Данилевського (1822 – 1885 рр.). Ідеї В. П. Семенова-Тянь-Шанського (1970 – 

1942 рр.) про необхідність географічної розбудови Росії-Євразії та її географічні обриси. 

Погляди І. Солоневича (1891 – 1953 рр.). Концепція П. Савицького (1895 – 1968 рр.) про 

серединний континент Євразія як географічне та культурно-історичне ціле. Євразійські погляди 

М. Трубецького (1890 – 1938 рр.). Концепція Л. Гумільова (1912 – 1992 рр.) про географічні та 

культурно-історичні виміри феномену євразійства. Геостратегія СРСР. 

Геополітичні концепції американських та західноєвропейських дослідників в другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. Концепція атлантизму в роботах геополітиків США та 

Великої Британії. Геополітичні погляди С. Хантінгтона (1927 – 2008 рр.). Концепції мондіалізму 

та неомондіалізму. Поліполярна геостратегія. Геополітичні погляди С. Коена. Американська 

геополітична думка. Британська геополітична школа. Німецька геополітична думка ІІ половини 

ХХ ст. Французька геополітична школа. Геополітичні погляди Й. Галтунга. 

Сучасна російська геополітична думка. Російські мондіалісти. Російська націоналістична 

геополітична школа. Прозахідна геополітична школа. Консенсусна геополітична модель. 

Стратегія збалансованої рівновіддаленості.  
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Українська геополітика ХІХ – ХХ ст. Кирило-Мефодіївське братство. М. Костомаров. 

В. Білозерський. Т. Шевченко. «Книга буття українського народу». Георгій Андрузький 

«Начерки Конституції республіки». Драгоманов М. «Вільна Спілка». М. Грушевський. 

С. Рудницький (1877 – 1937 рр.) «Чому ми хочемо самостійної України». В. Липинський. 

В. Винниченко. М. Міхновський. С. Петлюра. А. Жук «В які державні зв’язки має входити 

Україна». Юрій Липа (1900 – 1944 рр.) «Призначення України». Антін Синявський (1866 – 

1951 рр.). Іван Лисяк-Рудницький (1919 – 1984 рр.) «Україна між Сходом та Заходом». 

Д. Донцов. С. Бандера. Ф. Рудич, С. Василенко, М. Дністрянський, І. Зінько. О. Валевський, 

М. Гончар «Структура геополітичних інтересів України», М. Кулініч «Україна в новому 

геополітичному просторі».  

 

ТЕМА 4. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 
Сутність та тенденції розвитку міжнародних організацій сучасності. Типологія та 

класифікація міжнародних організації. Членство в якості критерію класифікації міжнародних 

організацій. Регіоналізм та універсалізм як критерій класифікації міжнародних організацій. Цілі 

та діяльність як критерій класифікації. Класифікація міжнародних організацій через їх 

структуру. Характер повноважень як критерій класифікації. Період функціонування та ступінь 

відкритості як критерії.  

Механізм функціонування міжнародних організацій. Міжнародні організації як 

інструмент зовнішньої політики окремих держав. Міжнародні організації як арена міжнародної 

взаємодії. Міжнародні організації як активні суб’єкти міжнародних відносин та внутрішньої 

політики. Міжнародні організації як арена дипломатичної діяльності. Право міжнародних 

організацій. Механізми впливу міжнародних організацій на країни-члени. Механізми прийняття 

рішень в міжнародних організаціях. Міжнародні службовці – статус та повноваження. 

ООН як провідна глобальна міждержавна організація. Історія створення, цілі та 

принципи діяльності Організацій Об’єднаних Націй. Статут ООН як збірка офіційних цілей 

ООН. Принципи фінансування ООН та участі в його програмах. Процес реформування як 

реакція на зміну цілей організацій та пристосування її до умов що змінюються. ООН як 

самостійний актор міжнародних відносин і взаємодій. Провідні органи та загальна структура 

ООН. Генеральна Асамблея ООН (ГА ООН). Рада Безпеки ООН. Економічна і Соціальна Рада 

(ЕКСОР). Рада з Опіки ООН. Міжнародний Суд. Секретаріат ООН. Структура та діяльність ГА 

ООН (чергова сесія, спеціальна сесія, надзвичайна спеціальна сесія.). Комісія ООН з права 

міжнародної торгівлі (ЮНІСТРАЛ). Комісія з міжнародного права. Комітет з інвестицій. 

Регіональні комісії ООН. 

НАТО: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку. Створення НАТО та цілі 

ініціаторів. Роль НАТО в «холодній війні». Роль та офіційні цілі НАТО після розпаду РЕВ. 

Створення Ради Північноатлантичного Співробітництва. Розширення НАТО (нові вимоги до 

країн-претендентів) та поширення програми «Партнерство заради миру». НАТО як інструмент 

світового панування/ глобальної безпеки. Взаємовідносини України з НАТО на сучасному етапі. 

Глобальні торгівельно-економічні і валютно-кредитні організації. Система міжнародних 

організацій з регулювання світової торгівлі. Глобальні торгівельні організації. Конференція 

ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Міжнародний торговельний центр (МТЦ). Всесвітня 

митна організація. Міжнародна торгівельна палата (МТП). ГАТТ-ВТО: історія створення та цілі 

і проблеми сьогодення. Організаційна структура ВТО. Приєднання до ГАТТ-ВТО, Україна на 

шляху інтеграції. 

Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Міжнародний валютний фонд: 

історія створення організацій, цілі та функції МВФ. Організаційна структура та вступ до МВФ. 

Україна в МВФ. Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Цілі та функції МБРР. 
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Організаційна структура та вступ до МБРР. Кредити МБРР. ЄБРР - історія створення 

організацій, цілі та функції. 

Регіональні міжнародні організації в Європі. Класифікація міжурядових регіональних 

організацій. Рада Європи – сутність, завдання функціонування на даний час. 

Північноатлантичний союз. Західноєвропейській союз. Європейський союз (ЄС). Організація з 

безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Чорноморське економічне співробітництво. 

Взаємовідносини України з цими структурами європейської взаємодії.  

Рада Європи та Європейський Союз. Історія створення та завдання організації. 

Гельсінські протоколи 1975 року. Створення Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в 

травні 1988 р. Моніторинг РЄ за проведенням парламентських виборів на пострадянському 

просторі. Роль РЄ у впровадженні інститутів демократії в країнах Центральної Європи. 

Взаємовідносини України з Радою Європи та Парламентською Асамблеєю Ради Європи. 

Виникнення Західноєвропейського Союзу (ЗЄС). Функції та цілі організації. Структура 

організації. Взаємовідносини України з ЗЄС. Створення ЄС – як унікальний опит взаємовигідної 

організації комплексу незалежних держав. Цілі та функції ЄС. Перспективи та проблеми ЄС. 

Взаємовідносини України з ЄС. 

Особливості міжнародних організацій що створені країнами третього світу. ОІК, РАКПЗ, 

АСМ, АСЕАН, ОАЄ, ОЧЕС, ШОС. Міжнародні організації пострадянського простору: СНД, 

ЄАЕС, ОДКБ, ГУАМ.  

Сутність та спрямованість недержавних організацій сучасності. Перспективи розвитку та 

трансформації міжнародних організацій. 
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ПИТАННЯ ДО МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДЕРЖАВНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО 

ІСПИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНІ 

ВІДНОСИНИ» 

 

 

 

1. Особливості зовнішньої політики Київської Русі за Володимира Великого. 

2. Особливості зовнішньої політики Київської Русі за Ярослава Мудрого. 

3. Галицько-Волинська держава та її вплив на формування політичної карти Європи. 

Зовнішня політика Данила Галицького та його наступників. 

4. Роль Запорізької Січі в міжнародних відносинах ХVI – XVIII ст. 

5. Зовнішня політика Богдана Хмельницького. 

6. Україна в міжнародних відносинах в період Руїни. 

7. Зовнішня політика Івана Мазепи. 

8. Розвиток міжнародних відносин у добу Центральної Ради. Становлення української 

дипломатичної служби. 

9. Зовнішньополітична діяльність уряду Павла Скоропадського. 

10. Основні напрямки зовнішньої політики ЗУНР. 

11. Україна в міжнародних відносинах періоду Директорії. 

12. Участь України у діяльності міжнародних організацій (1945 – 1989 рр.) 

13. Принципи та напрямки зовнішньої політики у законодавчих актах сучасної України. 

14. Польсько-українські відносини в контексті української кризи. 

15. Роль України у зовнішній політиці країн Балтії. 

16. Проблеми національної та міжнародної безпеки в зовнішній політиці України. 

17. Інтеграція у політичні, економічні та військові інститути Об’єднаної Європи як 

пріоритетний напрямок зовнішньої політики України. 

18. Українсько-російські відносини на сучасному етапі. 

19. Відносини України та США на сучасному етапі.  

20. Відносини України та КНР на сучасному етапі.  

21. Відносини України та Туреччини на сучасному етапі. 

22. Розкрийте поняття «міжнародні відносини» та «світова політика». 

23. Розкрийте поняття «міжнародна система», «міжнародне середовище», «світовий порядок».  

24. Держава як актор у сучасній системі міжнародних відносин. 

25. Розкрийте наслідки глобалізації для міжнародних відносин. 

26. Розкрийте основні підходи до розуміння процесів глобалізації. 

27. Розкрийте основні сценарії формування нової політичної структури світу. 

28. Розкрийте особливості конфліктів наприкінці ХХ –  на початку ХХІ ст. 

29. Розкрийте в чому сутність проблеми «Північ-Південь». 

30. Розкрийте основні проблеми світової політики на сучасному етапі. 

31. Охарактеризуйте роль неурядових акторів у сучасних міжнародних відносинах. 

32. Дайте характеристику основних принципів міжнародного права та їхньої ролі в 

міжнародних відносинах. 

33. Розкрийте наслідки «Арабської весни» для міжнародної безпеки. 

34. Дайте характеристику глобальним загрозам в сучасному світі. 

35. Розкрийте наслідки глобалізації для міжнародної безпеки. 

36. Розкрийте основні підходи до реформування ООН. 

37. Проблема релігійного фундаменталізму в сучасному світі. 

38. Поняття «суверенітет» в умовах глобалізації. 

39. Зміни парадигми безпеки в умовах глобалізації. 
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40. Сутність та типологія міжнародних організацій. 

41. Персоналізація міжнародних відносин в умовах глобалізації. 

42. Відносини Росії та ЄС у контексті української кризи. 

43. Російсько-китайські відносини. 

44. Російсько-індійські відносини. 

45. Російсько-японські відносини. 

46. Зовнішня політика Білорусі на сучасному етапі. 

47. Зовнішня політика Казахстану на сучасному етапі. 

48. Зовнішня політика держав Південного Кавказу (Грузії, Вірменії, Азербайджану) на 

сучасному етапі. 

49. Президентські вибори 2017 р. у Франції та їх наслідки для зовнішньої політики. 

50. Середземноморський вектор зовнішньої політики Франції. 

51. Охарактеризуйте відмінність концептуальних підходів Німеччини та Франції до моделей 

розвитку європейського інтеграційного процесу. 

52. Особливості нового курсу у зовнішній політиці Німеччини. 

53. Політика глобальної «залученості» у зовнішній політиці Великобританії. 

54. Вихід Великобританії з ЄС та його наслідки для міжнародних відносин. 

55. Європейський вектор зовнішньої політики Італії. 

56. Охарактеризуйте середземноморський вектор у зовнішній політиці Італії. 

57. Країни Балтії у сучасній системі міжнародних відносин. 

58. Розкрийте роль Арктики у сучасній системі міжнародних відносин. 

59. Країни Північної Європи в сучасній системі міжнародних відносин. 

60. Країни Центральної Європи в системі міжнародних відносин у ХХІ ст.  

61. Президентська компанія 2016 р. в США та її наслідки для зовнішньої політики країни. 

62. Підсумки діяльності Д. Трампа в області зовнішньої політики в 2017 – 2019 рр. 

63. Розкрийте, яку роль відіграє фактор сили у зовнішній політиці США. 

64. Охарактеризуйте роль китайського фактору у зовнішній політиці США. 

65. Розкрийте позицію США та країн НАТО по відношенню до «Ісламської держави». 

66. Дайте характеристику відносин США та РФ в контексті української кризи. 

67. Розкрийте особливості відносин США та ЄС на сучасному етапі. 

68. Розкрийте роль США у боротьбі з міжнародним тероризмом. 

69. Охарактеризуйте латиноамериканський вектор у зовнішній політиці США. 

70. Дайте характеристику американсько-японським відносинам на сучасному етапі. 

71. Розкрийте особливості зовнішньої політики Канади в ХХІ ст. 

72. Розкрийте особливості розвитку інтеграційних процесів у країнах Латинської Америки. 

73. Іспанія та країни Латинської Америки: напрямки й форми співробітництва. 

74. Зовнішня політика Венесуели на сучасному етапі. 

75. Охарактеризуйте роль країн Карибського басейну в системі міжнародних відносин 

Західної півкулі. 

76. Розкрийте пріоритети зовнішньої політики Аргентини. 

77. Мексика та її роль у сучасному світі. 

78. Чилі: пріоритети зовнішньої політики. 

79. Розкрийте роль Китаю у системі міжнародних відносин у Латиноамериканському регіоні. 

80. Охарактеризуйте роль Середземноморського регіону у сучасній системі міжнародних 

відносин. 

81. Сирійська криза та її наслідки для міжнародних відносин. 

82. Зовнішня політика Туреччини на сучасному етапі.  

83. Зовнішня політика КНР на сучасному етапі. 

84. Зовнішня політика Індії на сучасному етапі. 
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85. Зовнішня політика Японії на сучасному етапі. 

86. Зовнішня політика Південної Кореї на сучасному етапі. 

87. Зовнішня політика Ірану на сучасному етапі. 

88. Міжнародно-політична думка у давні віки. 

89. Міжнародно-політична думка у середні віки.  

90. Міжнародно-політична думка епохи Відродження. 

91. Міжнародно-політична думка нового часу.  

92. Політичний ідеалізм у міжнародних дослідженнях. 

93. Політичний реалізм у міжнародних дослідженнях. 

94. Модерністські теорії міжнародних відносин. 

95. Неокласичні теорії міжнародних відносин.  

96. Теорія міжнародних систем М. Каплана. 

97. Теорія міжнародних систем С. Хоффмана. 

98. Теорія міжнародних систем Р. Роузкранца. 

99. Геополітичні погляди Ф. Ратцеля. 

100. Геополітичні погляди Р. Челлена.  

101. Геополітичні погляди А. Т. Мехена.  

102. Концепція Хартленду Х. Маккіндера.  

103. Концепція Рімленду Н. Спайкмена. Імперська геостратегія в його розумінні. 

104. Геополітичні погляди представників російського євразійства. 

105. Німецька геополітична школа першої половини ХХ ст. 

106. Атлантична геополітична школа. 

107. Мондіалістська геополітична школа. 

108. Геополітичні погляди Ф. Фукуями. 

109. Геополітичні погляди С. Хантінгтона. 

110. Українська школа географічного детермінізму.  

111. Українська геополітична школа в ХХ ст. 

112. ООН: етапи створення, структура, функції та роль в сучасному світі. 

113. НАТО як інструмент світової безпеки. Історія створення, структура та функції. 

114. ЄС: зародження та етапи розвитку, структура та функції. 

115. Система міжнародних організацій з регулювання фінансів та світової торгівлі. (ГАТТ-ВТО, 

МВФ, МБРР, ЄБРР). 

116. Рада Європи: структура, функції та завдання. 

117. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ): її цілі та завдання. 

118. БРІКС – організація нового типу.  

119. НАФТА – USMKA: досягнення та проблеми цієї організації. 

120. АСЕАН та її роль в системі міжнародних відносин у Південно-Східній Азії. 

121. Основні види дипломатичного спілкування.  

122. Національні особливості спілкування, етика дипломатичного протоколу в зарубіжних 

країнах.  

123. Ділові та офіційні прийоми. Види, організація, зовнішній вигляд. 
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