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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
З ДИСЦИПЛІНИ  

“ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 
  І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ” 

 

1. Теорія міжнародних відносин як наука. 

2. Сутність, предмет, структура та функції ТМВ. 

3. Методологія міжнародних відносин. 

4. Діалектика як методологічна основа міжнародних досліджень. 

5. Загальнонаукові та історичні методи міжнародних досліджень. 

6. Конкретно емпіричні, математичні та прогностичні методи 

міжнародних досліджень. 

7. Природа теорії міжнародної політики від стародавніх часів до 

Нового часу. 

8. Сучасні теорії міжнародних відносин. 

9. Типологія міжнародних відносин. 

10. Політичний ідеалізм. 

11. Політичний реалізм. 

12. Школа стратегічного аналізу. 

13. Модерністські теорії міжнародних відносин. Суперечка 

традиціоналістів та модерністів. 

14. Загальні теорії зовнішньої політики. 

15. Неокласичні теорії міжнародних відносин. 

16. Сучасні геополітичні концепції. 

17. Політичний простір міжнародних відносин: сутність, структура, 

основні властивості та контроль. 

18. Цивілізаційний вимір міжнародних відносин: основні теорії та 

концепції. 

19. Сучасні тенденції розвитку цивілізаційної теорії. 

20. Виникнення і сутність міжнародних систем. Системний підхід 

міжнародних досліджень. 

21. Теорії міжнародних систем М. Каплана, С. Хоффмана, 

Р. Роузкранца. 

22. Держава як міжнародний актор. Світове лідерство. 

23. Імперія як міжнародний актор. 

24. Сучасна держава-нація. 

25. Витоки і сутність суперечності “Схід – Захід” як рівень відносин 

планетарного дуалізму. 

26. Демократичні та неототалітарні тенденції глобального розвитку. 



54 

27. Історія, основні риси і типологія міжнародних організацій. 

28. Міжнародні відносини як особливий вид спілкування. 

29. Інструменти міжнародної політики. Вайолентологія як наука, 

сутність та параметри сили. 

30. Сутність виникнення і форми дипломатії. Дипломатичні ранги в 

Україні. 

31. Міжнародна безпека: сутність, параметри, види. 

32. Особливості, сутність і модель сучасної світової системи. 

33. Світосистемний феномен планетарного дуалізму. 

34. Теорія війни у міжнародній політиці. 

35. Структура воєнної політики. 

36. Глобалізація та її вплив на міжнародні відносини. 

37. Політична глобалістика як галузь теорії та практики міжнародної 

політики. 

38. Сутність процесів вестернізації. 

39. Геоісторичні фази планетарного дуалізму. 

40. “Тихоокеанська революція” та перспективи нової біполярності. 

41. Вплив демографічних процесів і технологічної революції на 

міжнародні відносини. 

42. Вплив процесу мондіалізації на глобальний розвиток. 

43. Велика Європа та Україна в сучасній світовій системі. 

44. Україна на тлі глобальних трансформацій. 

45. Україна і міжнародні організації. 

46. Національна безпека і національні інтереси України. 

47. Воєнна доктрина держави. Воєнна доктрина України. 

48. Форми дипломатичної діяльності. 

49. Міжнародна пропаганда: сутність, напрямки, типологія. 

50. Техніка міжнародної пропаганди. 


