
 

 

 

Перелік орієнтовних тем для підготовки рефератів 

 
Контрольна робота передбачає перевірку засвоєння студентами фактичного 

матеріалу курсу, його основних понять, українського фактора в сучасному 

світовому політичному процесі. 

Опитування на групових заняттях - форма перевірки знань студентів 

протягом триместру. Вона передбачає перевірку вміння студентів самостійно 

опрацьовувати запропоновані теми і спрямована на виявлення рівня засвоєння 

студентами основних понять та фактів, що містить вивчений матеріал. 

Підготовка доповіді з визначеної проблематики - письмова робота 

обсягом до 7 друкованих сторінок; розкриває окремі аспекти певної проблеми; 

підлягає оприлюдненню на семінарських заняттях. 

Підготовка реферативного дослідження - письмова робота обсягом до 20 

друкованих сторінок. Структурна побудова: вступ (актуальність теми, завдання 

роботи), основна частина, що містить аналіз проблеми з обов'язковим 

використанням фактичного матеріалу та посиланнями на використану літературу, 

висновки та рекомендації для вирішення цієї проблеми, список літератури. 

Викладення матеріалу повинно носити логічний характер. Приклад посилань: 

Політологія міжнародних відносин. - К., 1997. - 123 с.; Бжезинський Зб. 

Вирішальна роль України на пострадянському просторі // Політика і час. - 1997. - 

№ 9. - С. 23. 

Тестування - форма контролю знань студентів, що передбачає перевірку, в 

першу чергу, категоріального апарату з курсу. 
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1. Міжнародні відносини як галузь знань про суспільство. 

2. Структура міжнародних відносин. 

3. Об'єкт, суб'єкт і предмет в міжнародно-політичній науці. 

4. Тенденції вивчення міжнародних відносин. 

5. Закони і закономірності міжнародних відносин. 

6. Рівні аналізу міжнародних відносин. 

7. Типологія міжнародних відносин. 

8. Роль історії й політології у дослідженні міжнародних відносин. 

9. Міждисциплінарний характер міжнародних відносин. 

10. Мораль і право в міжнародних відносинах. 

11. Державні стандарти підготовки фахівців-міжнародників. 

12. Навчальний план як головний документ з підготовки спеціалістів у галузі 

міжнародних відносин та зовнішньої політики. 



13. Підготовка фахівців-міжнародників у вищих навчальних закладах України. 

14. Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка як головний навчально-методичний центр з підготовки 

спеціалістів у сфері міжнародних відносин та зовнішньої політики України. 

15. Особливості підготовки політологів-міжнародників у Миколаївському 

державному гуманітарному університеті імені Петра Могили. 

16. Міжнародні зв' язки Миколаївського державного гуманітарного університету 

імені Петра Могили. 

17. Провідні дослідницькі центри України, які вивчають міжнародні відносини. 

18. Провідні світові дослідницькі центри, які вивчають міжнародні відносини. 

19. Сфери діяльності фахівця-міжнародника. 

20. Специфіка роботи політолога-міжнародника у державних структурах і 

міжурядових організаціях. 

21. Особливості роботи спеціаліста з міжнародних відносин у недержавних 

установах і бізнес-структурах. 

22. Письмова робота як головна форма організації самостійної роботи студентів 

спеціальності "Міжнародні відносини". 

23. Типологія письмових студентських робіт. 

24. Джерела й література з вивчення проблем міжнародних відносин і зовнішньої 

політики. 

25. Українські та зарубіжні періодичні видання з міжнародних відносин і 

зовнішньої політики. 

26. Інтернет-ресурси   з   проблем   міжнародних   відносин і зовнішньої політики. 

27. Основні поняття з курсу "Вступ до спеціальності". 

28. Учасники міжнародних відносин. 

29. Держава як традиційний актор міжнародних відносин. 

30. Типологія держав у міжнародно-політичній науці. 

31. Поняття стратифікації у міжнародних відносинах. 

32. Нетрадиційні учасники міжнародних відносин. 

33. Міжнародні міжурядові організації в системі міжнародних відносин. 

34. Типологія міжнародних міжурядових організацій. 

35. Роль ООН у міжнародних відносинах. 

36. Міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародних відносин. 

37. Типологія міжнародних неурядових організацій. 

38. Еволюція   ролі   міжнародних   неурядових   організацій в міжнародних 

відносинах. 

39. Міжнародні наукові організації. 

40. Міжнародні спортивні організації. 

41. Міжнародні жіночі організації. 

42. Міжнародні молодіжні організації. 

43. Міжнародні неурядові організації з захисту прав людини. 

44. Співвідношення понять "міжнародна політика" та "міжнародні відносини". 

45. Форми та принципи міжнародної політики. 



46. Взаємозв' язок і взаємопов' язаність внутрішньої та зовнішньої політики. 

47. Національний інтерес як рушійна сила зовнішньої політики держави. 

48. Типологія національних інтересів. 

49. Національна безпека як категорія міжнародних відносин. 

50. Регіональна безпека як категорія міжнародних відносин. 

51. Міжнародна безпека як категорія міжнародних відносин. 

52. Поняття "міжнародна система". 

53. Типологія міжнародних систем. 

54. Абстрактні моделі розвитку міжнародних систем М. Каплана. 

55. Історично   послідовні   міжнародні   системи   І. Луарда та Р. Роузкранца. 

56. Типи міжнародних систем М. Ніколсона. 

57. Довестфальський міжнародний порядок. 

58. Вестфальська міжнародна система. 

59. Віденський конгрес та його вплив на формування міжнародної системи. 

60. Версальсько-Вашингтонська система міжнародних відносин. 

61. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин. 

62. Ерозія біполярної системи міжнародних відносин у 90-х рр. 

XX ст. 

63. Особливості формування сучасної міжнародної системи. 

64. Прогнози щодо розвитку системи міжнародних відносин у 

XXI ст. 

65. Теорія "кінця історії" Ф. Фукуями. 

66. Концепція "зіткнення цивілізацій" С. Хантінгтона. 

67. Погляди на зовнішні зносини народів на Стародавньому Сході. 

68. Розвиток наукових поглядів  на міжнародні відносини в античні часи. 

69. Зовнішньополітична думка в епоху Ренесансу і Нового часу. 

70. Класичні напрями вивчення міжнародних відносин. 

71. Марксизм про сутність міжнародних відносин. 

72. Політичний реалізм про сутність міжнародних відносин. 

73. Погляди на природу міжнародних відносин Г. Моргентау. 

74. Погляди на природу міжнародних відносин Р. Арона. 

75. Політичний ідеалізм про сутність міжнародних відносин. 

76. Неореалізм як напрям вивчення міжнародних відносин. 

77. Неолібералізм як напрям вивчення міжнародних відносин. 

78. Неомарксизм як напрям вивчення міжнародних відносин. 

79. Погляди  З. Бжезинського  та Г. Кіссінджера  на сучасний міжнародний 

порядок. 

80. Засади цивілізаційного підходу до вивчення міжнародних відносин. 

81. Роль геополітики у міжнародних відносинах. 

82. Дипломатія як наука і мистецтво. 

83. Виникнення та основні історичні типи дипломатії. 

84. Форми та методи дипломатії. 

85. Державні органи зовнішніх зносин. 



86. Дипломатичні   представництва:   їх   функції   та   роль у міжнародних 

відносинах. 

87. Структура і персонал дипломатичного представництва. 

88. Дипломатичні привілеї та імунітет. 

89. Консульські установи та організація їх роботи. 

90. Консульські привілеї та імунітети. 

91. Переговори     як      найважливіший      засіб здійснення зовнішньополітичних 

зносин держави. 

92. Історичні витоки формування зовнішньої політики України. 

93. Вплив слов'янофільської течії на формування зовнішньої політики України. 

94. Формування ідейної бази чорноморсько-балканського напряму зовнішньої 

політики України. 

95. Історичне   підґрунтя   чорноморсько-балтійського вектора зовнішньої 

політики України. 

96. Германофільська тенденція в зовнішній політиці України. 

97. Історичні витоки західноєвропейського вектора зовнішньої політики України. 

98. Нормативно-правова база України в галузі зовнішніх зносин. 

99. Україна в системі національних інтересів США, країн ЄС, Росії. 

100. Українська дипломатія в постатях (на вибір). 
 

 


