
Приклад підсумкового завдання

Варіант № 1

1. Реалізм та ідеалізм як основоположні теоретичні концепції міжнародних відносин

та світової політики (10 б.).

2. Надайте визначення поняттям «Державна могутність» і «лобізм» (10 б.).

3. Тести (20 б.):

1. Теорія геополітики вперше була сформульована:

а) Л. Мечниковим; б) Х. Маккіндером;

в) Г. Моргентау;  г) У. Ростоу.

2.  Ідея  того,  що  в  соціальній  сфері  люди  об'  єднують  зусилля  для  досягнення

спільної мети, лежить в основі:

а) теорії зовнішньої політики Дж. Розенау;

б) теорії інтеграції К. Дойча;

в) соціологічної концепції Л. Мечникова;

г) положень школи системного аналізу міжнародних відносин Д. Синера.

3. Яких типів міжнародних відносин не існує згідно класового критерію?

а) панування і підпорядкування;

б) співробітництва і взаємодопомоги;

в) на основі балансу сил інтересів;

г) перехідних.

4.  Рух,  який намагається поширитися за межі теперішніх кордонів етнічної нації  і

включити до її складу тих членів етносу, які проживають за її межами, називається:

а) сепаратистський; б) ірредентистський;

в) національно-визвольний; г) державний.

5. Релігія, культурні цінності, національно-історична пам'ять лежать в основі:

а) державної ідеї;

б) національної ідентичності;

в)національної віри;

г) державної могутності.

6. Підхід, що пов'язує силу з поведінкою міжнародного актора, його взаємодіями на

світовій арені, називається:

а) атрибутивний;

б) модерністський;

в) біхевіористський;

г) традиціоналістський.
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7.  Авторство  трьох  основних  принципів  структури  міжнародних  відносин

(„структурна тріада”) належить:

а) Р. Арону;  б) Г. Моргентау;

в) К. Уолтцу; г) Дж. Розенау.

8. За сферами суспільного життя міжнародні відносини поділяють на:

а) економічні й політичні;

б) воєнно-стратегічні й ідеологічні;

в) культурні;

г) а-в.

9. Принципами міжнародного порядку є:

а) повага до державного суверенітету і державної рівності;

б) незастосування сили чи погрози силою;

в) непорушність кордонів і територіальна цілісність держави;

г) а-в.

10. До внутрішніх факторів, які впливають на зовнішню політику, належать:

а) ресурси, духовно-моральні цінності;

б) розстановка сил на міжнародній арені;

в) юридично-правові норми;

г) міжнародна політика.
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