ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ
“ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ”
1. Війна як наслідок неорганізованих міжнародних відносин.
2. Школа “політичного реалізму” та її вплив на розвиток
міжнародної політики.
3. Новий світовий порядок як система сучасних і майбутніх
міжнародних відносин.
4. Концепція ноосфери і глобальні політичні проблеми сучасності.
5. Людство на межі тисячоліть: кінець історії чи становлення нової
цивілізації?
6. Екологічні проблеми та політичні засоби їх розв’язання.
7. Нові проблеми цивілізації після закінчення “холодної війни”.
8. Україна та СНД: проблеми й перспективи.
9. Україна та ГУАМ: політичні підходи і дипломатичне закріплення.
10. Перспективи євразійської геополітичної стратегії сучасної
України.
11. Україна і Росія: цивілізаційні, геополітичні та геокультурні
відмінності.
12. Україна і Росія: чинники відчуження і зближення на початку ХХІ ст.
13. Міжнародні організації в боротьбі за розв’язання глобальних
проблем людства.
14. Україна як член ООН: історія і сучасні проблеми.
15. Україна і військово-політичні структури НАТО.
16. Україна в загальноєвропейському контексті.
17. Україна в системі міжнародних політичних організацій.
18. Майбутнє України в нових геополітичних реаліях.
19. Європейська інтеграція: проблеми та перспективи.
20. Глобальні проблеми людства та складності вирішення.
21. Роль ООН у зміцненні міжнародного співробітництва та
попередженні військових конфліктів.
22. Україна та ЄС: до спільного європейського дому.
23. Сила як ціль і як засіб у системі міжнародних відносин.
24. ООН: статус, структура, принципи.
25. Світовий банк – провідна спеціалізована міжнародна організація.
26. ЮНЕСКО – історія утворення.
27. Європейське Співтовариство: структура та завдання.
28. НАТО: завдання та перспективи.
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29. ОПЕК: історія утворення та сучасна роль.
30. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) –
функціональна міжнародна організація.
31. Доктрина Монро – від регіональних до світових масштабів
зовнішньої політики США.
32. Пріоритети зовнішньої політики Великобританії.
33. Глобалізм і антиглобалісти.
34. Проблеми розколу Європи після воєн в Іраку (2003-2006 рр.)
35. Близький Схід: потенційне джерело небезпеки для сучасного
світу.
36. Міжнародна політика в Тихоокеанському регіоні.
37. Інтеграція в країнах Латинської Америки: новий етап
міжнародних відносин.
38. Організація вільного вибору: новий етап політичних перетворень.
39. Американське міждисциплінарне співтовариство міжнародних
досліджень.
40. Комп’ютерні технології у міжнародних дослідженнях.
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