
Перелік підсумкових питань

1. Міжнародна система: суб’єкти, відносини, норми.

2. Види міжнародних систем.

3. Міжнародні політичні відносини.

4.  Міжнародні відносини у сфері культури та інформації.

5. Регіон у системі міжнародних відносин.

6. «Міжнародна політика», «світова політика», «міжнародні відносини» як терміни та

об’єкти вивчення.

7. Основні пріоритети світової політики.

8. Вплив культурного плюралізму на сучасні міжнародні відносини.

9. Зростання ролі світової політики в умовах міжнародної інтеграції та глобалізації.

10. Традиційні теоретичні уявлення про політичну структуру світу.

11. Постмодернізм і розвиток міжнародних відносин на сучасному етапі.

12. Сучасні теорії міжнародних відносин (соціальний конструктивізм,

постструктуралізм, постколоніалізм, інституціоналізм та ін.).

13. Оригінальні концепції міжнародних відносин (світ-системний аналіз

І. Валлерстайна, епоха безполярного світу Р. Хааса, однополярний світ

З. Бжезінського та ін).

14. Феміністські концепції міжнародних відносин.

15. Вестфальський мир і формування державоцентриської системи світу.

16. «Європейський концерт» та його особливості.

17. Версальсько – Вашингтонська та Ялтинсько-Потсдамська системи.

18. Завершення «холодної війни» та новий світовий порядок.

19. Глобальне управління та світовий уряд.

20. Місце конфлікту у міжнародних відносинах.

21. Види, причини й фази міжнародних конфліктів.

22. Структура, процес розвитку та шляхи мирного врегулювання міжнародних

конфліктів.

23. Роль воєн у світовій політиці та міжнародних відносинах.

24. Постконфліктна ситуація на Балканах. Проблема Косово

25. Революції в арабських державах.

26. Основні теоретичні підходи до забезпечення міжнародної безпеки.

27. Військово-політичні аспекти міжнародної безпеки.

28. ООН у політико-дипломатичній системі координат.

29. Еволюція системи міжнародних відносин та особливості світової політики після

закінчення «холодної війни».

30. Проблемі протидії тероризму в сучасному світі
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31. Історичні детермінанти та правові засади зовнішньої політики незалежної

України.

32. Пріоритети діяльності України на пострадянському просторі.

33. Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України.

34. Україна і всесвітні міжнародні організації.

35. Особливості сучасного етапу міжнародних відносин.

36. Характерні риси глобалізації і регіоналізації.

37. Відмінності транскордонних і транснаціональних регіонів. Поняття єврорегіону.

38. Еволюція міжнародних систем.

39. Типологія міжнародних систем.

40. Формування теорій міжнародних відносин.

41. Учасники міжнародних відносин.

42. Цілі, інтереси й засоби учасників міжнародних відносин.

43. Види та форми міжнародних відносин.

44. МВ і зовнішня політика держави.

45. Еволюція наукових уявлень про міжнародні відносини у ХУІІІ-ХХІ сторіччях.

46. Поліцентризм як найважливіша риса міжнародних відносин. Наукові дискусії

щодо її трактування.

47. Специфічні особливості міжнародних відносин.

48. Дилема превалювання міжнародного середовища та шляхи її розв’язання в

різних концепціях.

49. Характеристика суспільних одиниць, що беруть участь в МВ.

50. Дилема суб’єктності: позиції етатизму й транснаціоналізму.

51. Поняття «інтерес». Підходи щодо його розуміння.

52. Політичні й правові механізми взаємодій між державами.

53. Поняття й різновиди міжнародного порядку.

54. Політичні механізми здійснення інтеракцій між державами у міжнародному

середовищі.

55. Протиставлення ідей анархічності і системності міжнародного середовища у

наукових концепціях другої половини ХХ сторіччя.

56. Процеси глобалізації міжнародних відносин у другій половині ХХ сторіччя.

57. Концептуальні наслідки дискусії між прихильниками етатичної та

транснаціональної візій світу.

58. Дилема інтерпретації впливу економіки на зовнішню політику держави.

59. Дилема інтепретації співвідношення ролі внутрішнього і зовнішнього середовищ

держави.

60. Місце і роль зовнішньої політики держави у системі її міжнародних зв’язків.

61. Сучасні наукові концепції співвідношення дипломатії і збройного насильства в

політиці держави.
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62. Вплив недержавних суб’єктів міжнародних відносин на світову політику.

63. Сучасні ТНК та їх вплив на зовнішню політику держави.

64. Значення сучасних міжнародних організацій у світовій політиці.

65. Сучасні наукові дискусії щодо ролі особи у зовнішній політиці держави.

66. Процеси формування світової економіки та їх вплив на світову політику.

67. Вплив масової культури на світову політику.

68. Глобальні комунікаційні мережі та їх вплив на світову політику.

69. Роль ідеології в зовнішній політиці сучасних держав світу.

70. Форми сучасної дипломатії та їх роль у сучасних міжнародних відносинах.

71. Роль міжнародних конференцій у становленні світового порядку ХХ сторіччя.

72. Взаємозв’ язок принципів світового порядку із структурою міжнародної системи.

73. Найважливіші тенденції формування міжнародного порядку на рубежі ХХ-ХХІ ст.

74. Наукові дискусії щодо впливу моралі на політику держави.

75. Культурний плюралізм та його вплив на світову політику.

76. Глобальне інформаційне поле та його вплив на світову політику.

77. Проблема нерозповсюдження ядерної зброї у сучасній світовій політиці.

78. Міжнародні конфлікти у сучасному світі.

79. Проблема міжнародного тероризму у зовнішній політиці сучасних держав світу.

80. Дилема „Північ-Південь” у сучасній світовій політиці.
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