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І. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА
Мирне врегулювання після Першої світової війни. Версальсько-Вашингтонська
система. Зміст та основні напрямки розвитку міжнародних відносин в Європі у
міжвоєнний період. Мюнхенська політика Західних держав та її наслідки. Утворення і
діяльність антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни. Проблеми мирного
врегулювання в Європі і Азії після Другої світової війни. Проблеми формування
Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин “Холодна війна” у
міжнародних відносинах: учасники, етапи, головні конфлікти. Розвиток інтеграційних
процесів у Західній Європі. Заснування Європейського Союзу. Гельсінський мирний
процес та його міжнародне значення. Міжнародні відносини в Азіатсько Тихоокеанському регіоні (80-90-ті рр.). Геополітичні зміни в світі наприкінці 80-х – на
початку 90-х років. Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин. ООН в
системі міжнародних відносин: стан, тенденції, перспективи. Європейські політичні,
правові, економічні організації. НАТО та його трансформація у наприкінці ХХ –
початку ХХІ ст. Участь України в міжнародних організаціях. Політичний реалізм в
теорії міжнародних відносин. Типологія учасників міжнародних відносин.
Закономірності розвитку міжнародних відносин. Національний інтерес. Типологія
національних інтересів. Міжнародний конфлікт. Основні концепції його генезису та
ескалації. Особливості становлення та принципи зовнішньої політики України.
Європейський напрям зовнішньої політики України. Українсько-російські міждержавні
відносини. Основні напрямки зовнішньої політики України.
ІІ. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Класифікація міжнародних відносин. Рівні міжнародних відносин. Системи
міжнародних відносин. Погляди античних авторів на міжнародні відносини. Фукідид
(471 рр. до н.е.). Неореалізм та неолібералізм як найсучасніші тенденції міжнародних
відносин. Універсальні закономірності міжнародних відносин. Глобалізація та
фрагментація: їх прояви. Учасники міжнародних відносин: їх класифікація, цілі,
діяльність. Держава як головний учасник міжнародних відносин. Сила як основна
категорія міжнародних відносин Міжнародні конфлікти: типи, шляхи розв’язання.
Поняття міжнародних систем, типи міжнародних систем, еволюція міжнародних систем.
Поняття міжнародного та світового порядку: основні тенденції.
ІІІ. ДИПЛОМАТИЧНА І КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА
Роль та місце дипломатії в міжнародних відносинах. Порядок акредитації глави
дипломатичного представництва. Вірчі грамоти та правові наслідки їх вручення.
Структура та функції Міністерства закордонних справ України. Класи і ранги
дипломатичних агентів. Функції дипломатичних представництв України. Категорії
персоналу дипломатичного представництва. Порядок заснування консульських установ,
їхні функції. Закон України Про дипломатичну службу від 20 вересня 2001 р.: основні
положення.

IV.

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ

Поняття дипломатичного протоколу та етикету, його вдосконалення в ході
історичного розвитку. Протокол як міжнародна категорія. Особливості дипломатичних
протоколів різних країн світу. Протокольні заходи під час офіційних візитів глав
іноземних держав чи урядів. Дипломатичний протокол та міжнародна практика
визнання держави де-факто та де-юре. Вірчі грамоти та практика їх вручення в Україні
та інших державах. Дипломатичні документи, зміст та вимоги до їх складання. Поняття
державного прапору, гербу і гімну країни. Порядок виставлення прапорів. Нештатні
(почесні) консули. Дуайєн дипломатичного корпусу та його функції. Класи і ранги
дипломатів, їхнє співвідношення. Протокольна служба ООН. Особливості
дипломатичного протоколу в ООН.
V.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Національні інтереси в зовнішній політиці України. Концептуальні засади
зовнішньої політики України. Українсько-російські міждержавні відносини:
становлення
та
розвиток.
Українсько-американські відносини
(1991-2011).
Євроатлантична інтеграція України: історія, проблеми та перспективи. Процес
розширення ЄС та перспективи інтеграції України в ЄС. Російсько-грузинський
конфлікт та Україна. Транскордонне співробітництво України на сучасному етапі.
Зовнішньополітичний напрям енергетичної стратегії України. Проблема пошуку та
збереження державної ідентичності України в умовах глобалізації. України та проблеми
врегулювання регіональних міжнародних конфліктів. Співробітництво України з
державами ЦСЄ та ПСЄ (на прикладі країни).
VI. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН АЗІЇ
Зовнішньополітична стратегія Китаю в сучасних міжнародних відносинах.
Трансформація зовнішньої політики Японія в сучасних історичних умовах.
Територіальна проблема у відносинах між Росією та Японією (1990 року –
початок ХХІ ст.). Китай як чинник зовнішньої політики Росії. Проблеми формування
зовнішньополітичного курсу держав Близького Сходу. Палестинське питання в
сучасних міжнародних відносинах. Іракська проблема в міжнародних відносинах
Зовнішньополітичні орієнтири сучасної Індії. Індо-Пакистанський конфлікт і його
міжнародне значення. Корейський чинник у розвитку міжнародних відносинах в АТР.
VIІ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ
Зовнішньополітичні вектори країн Західної Європи. Країни Західної Європи в
процесі євроатлантичної інтеграції. Зовнішня політика лейбористського уряду Т. Блера і
Г.Брауна. Зовнішньополітичні пріоритети уряду та діяльність Г.Шрьодера та А.
Меркель. Зовнішньополітична стратегія та діяльність Франції в роки президентства Ж.
Ширака (1996–2007р.). Зовнішньополітичні пріоритети Франції за президентства Н.
Саркозі. Зовнішня політика Іспанії на сучасному етапі Зовнішньополітичні пріоритети
Італії.
VIІІ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ
Зовнішня політика США за президентства Б. Клінтона. Зовнішньополітична
стратегія США за президентства Дж. Буша-молодшого. Зовнішньополітичні пріоритети
Канади на рубежі ХХ-ХХІ століття. Еволюція зовнішньополітичної стратегії США в
другій половині ХХ століття. НАФТА як інтеграційне об’єднання країни Північної
Америки. Еволюція стратегії національної безпеки США після
2001 р.
Зовнішня політика США стосовно країн Перської затоки та Центральної Азії.

Стратегічні напрямки співпраці США–РФ. Еволюція зовнішньополітичної стратегії
США стосовно Китаю. Роль США у подоланні світової фінансової кризи.
IХ. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА КРАЇН ЦСЄ ТА ПСЄ
Вступ країн ЦСЄ та ПСЄ до ЄС: проблеми та наслідки. Вступ та діяльність країн
ЦСЄ та ПСЄ у НАТО: геополітичні наслідки для регіону. Країни ЦСЄ та ПСЄ у
регіональному міжнародному співробітництві (ЦЄІ, Вишеградська група, ОЧЕС, Рада
Балтійських держав. Російсько-грузинський конфлікт і держави ЦСЄ. Проблема
розміщення ПРО в країнах ЦСЄ та позиція Росії. Країни ЦСЄ та енергетична безпека
Європи. Проблема статусу Косово та позиція країн ЦСЄ. Міжетнічні та міжнаціональні
проблеми в країнах колишнього СФРЮ.
Х. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЇ ТА КРАЇН СНД
Проблеми взаємовідносин Росії і країн Закавказзя. Росія та конфлікт у
Придністров’ї. Проблема формування нової ролі РФ у сучасних міжнародних
відносинах. СНД: сучасний стан та перспективи. Проблема Китаю у
зовнішньополітичній стратегії Росії. Східний вектор політики РФ за президентства В.
Путіна. Російсько-грузинський конфлікт і міжнародне співтовариство.
ХІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В АФРИЦІ
ТА ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ
Інтеграційні та дезінтеграційні процеси на Африканському континенті. Зовнішня
політика ПАР на сучасному етапі. Держави Магрібу в сучасних міжнародних відносин.
Міжнаціональні взаємини в державах Африки. Зовнішня політика Бразилії на сучасному
етапі. Антиглобалістський зовнішньополітичний курс країн Латинської Америки.
Сучасні інтеграційні процеси в країнах Латинській Америці.
ХІІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Цивілізаційні концепції розвитку сучасних міжнародних відносин. Глобалізація та
нові тенденції у розвитку міжнародних відносин. Регіоналізація, нові тенденції
світового розвитку на рубежі ХХ-ХХІ століть. Транснаціональні корпорації (ТНК) як
новий чинник міжнародної політики. Проблема безпеки в сучасних міжнародних
відносинах. Міжнародний тероризм як фактор сучасних міжнародних відносин.
Проблема формування нової системи міжнародних відносин Пошук і збереження
національної та релігійної ідентичності в сучасних міжнародних відносинах. Ісламський
фактор в сучасних міжнародних відносинах. Релігійний фактор в системі міжнародних
відносин.
ХІІІ. МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ
Інтеграційні процеси у світовій політиці: теоретичні та правові засади. Сучасні
концепції міжнародної інтеграції: федералізм, функціоналізм, неофункціоналізм.
Доктрини та нормативні засади західноєвропейської інтеграції Формування світового
інтеграційного співтовариства. Роль інтеграційних об’єднань у сучасних міжнародних
відносинах.
ХІV. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Класифікація міжнародних організацій. Сутність і типологія міжнародних
організацій. Роль НАТО в сучасних міжнародних відносинах. Проблеми розширення
НАТО на Схід. Діяльність регіональних організацій (ЛАД, АСЕАН, ОАД,

Африканський Союз). Питання одностайності і права вето РБ ООН. Роль України в
розробці Статуту ООН. Проблеми реформування ООН на сучасному етапі. Участь
України в регіональних і субрегіональних інтеграційних утвореннях.

