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І. ПОЛІТОЛОГІЯ
1. Схарактеризуйте основні виборчі системи. Проаналізуйте виборчу реформу
станом на 2012 р. в Україні та її наслідки.
2. Проаналізуйте історичний контекст виникнення теорії еліт і внесок у неї розвиток
основних розробників Г. Моска, Р. Міхельса, В. Парето. Схарактеризуйте
тенденції становлення еліти в Україні.
3. Дайте характеристику основних партійних систем. Проаналізуйте партійну
систему України на сучасному етапі.
4. Проаналізуйте сутність партії як інституту. Розкладіть найвпливовіші політичні
партії України за місцем у політико – ідеологічному спектрі.
5. Проаналізуйте сутність партії як інституту. Назвіть та охарактеризуйте діяльність
найвпливовіших лівих партій в Україні.
6. Проаналізуйте сутність партії як інституту. Назвіть та охарактеризуйте діяльність
найвпливовіших правих партій в Україні.
7. Проаналізуйте основні положення теорій систем та системного підходу.
Схарактеризуйте особливості політичної системи України.
8. Розкрийте зміст демократії як політичного режиму. Схарактеризуйте тенденції
становлення демократії в Україні.
9. Розкрийте концепцію розподілу влади Ш.Л. Монтеск’є. Чи є загроза
незбалансованого розподілу влади в Україні.
10. Розкрийте сутність держави як політичного інституту. Схарактеризуйте тенденції
становлення української держави.
11. Дайте аналіз основних положень роботи С. Хантитгтона «Зіткнення цивілізацій».
12. Розкрийте що таке ідеологія. Визначте найвпливовіші ідеології в Україні.
13. Проаналізуйте сутність груп інтересів. Назвіть найвпливовіші, на Вашу думку,
групи тиску в Україні.
14. Визначте, що таке громадське суспільство. Схарактеризуйте тенденції
становлення громадянського суспільства в Україні.
15. Схарактеризуйте основні проблеми сучасного зовнішньополітичного розвитку
України.
16. Назвіть і охарактеризуйте функції політичної системи суспільства.
17. Назвіть основні положення теорії політичної системи Д. Істона.
18. Схарактеризуйте політичну систему України.
19. Політичний вплив та політичне маніпулювання як методи здійснення влади.
20. Дайте розгорнуте визначення «політичного режиму» як категорії політології.
21. Розкрийте зміст основних шляхів переходу від тоталітарних режимів до
демократичних.
22. Порівняйте демократичні режими кількох країн за такими політологічними
параметрами: стан громадянського суспільства, держава і політична мобілізація,
система владного впливу.
23. Розкрийте основну суть державного та політичного режимів.
24. Визначте сутнісні ознаки демократії.
25. Розкрийте зміст поняття «поліархія».

ІІ. ОСНОВИ ГЕОПОЛІТИКИ ТА ГЕОСТРАТЕГІЇ
1. Поняття. Два напрями у геополітиці – геополітика і геостратегія.
2. Основні геополітичні категорії: кордон, баланс сил, блок, геостратегія, «вісь
світової політики» (хартленд), рімленд, мондіалізм.
3. Основні джерела політики.
4. Інформаційні війни, інформаційна зброя.
5. Джерела та література геополітики.
6. Геополітичні ідеї в теорії Фрідріха Ратцеля.
7. Геополітичні погляди Родольфа Челлена.
8. Характеристика геополітичної концепції Альфреда Мехена.
9. Хелфорд Маккіндер.
10. Геополітична концепція Карла Хаусгофера.
11. Ідеї Євразійства.
12. Геостратегічні аспекти геополітики.
13. Формування геополітичних концепцій американської «наддержави» після ІІ
світової війни (Н. Спайкмен, Г. Кіссінджер).
14. Основні завдання американської геополітики в післявоєнний період.
15. Геополітичні ідеї Семюела Хантінгтона.
ІІІ. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА
1. Мирне врегулювання після Першої світової війни. Версальсько-Вашингтонська
система.
2. Зміст та основні напрямки розвитку міжнародних відносин в Європі у міжвоєнний
період.
3. Мюнхенська політика Західних держав та її наслідки.
4. Утворення і діяльність антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.
5. Проблеми мирного врегулювання в Європі і Азії після Другої світової війни.
6. Проблеми формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин
7. “Холодна війна ” у міжнародних відносинах: учасники, етапи, головні конфлікти.
8. Розвиток інтеграційних процесів у Західній Європі. Заснування Європейського
Союзу.
9. Гельсінський мирний процес та його міжнародне значення.
10. Міжнародні відносини в Азіатсько - Тихоокеанському регіоні (80-90-ті рр.).
11. Геополітичні зміни в світі наприкінці 80-х – на початку 90-х років.
12. Основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин.
13. ООН в системі міжнародних відносин: стан, тенденції, перспективи.
14. Європейські політичні, правові, економічні організації.
15. НАТО та його трансформація у наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
16. Участь України в міжнародних організаціях.
17. Політичний реалізм в теорії міжнародних відносин.
18. Типологія учасників міжнародних відносин.
19. Закономірності розвитку міжнародних відносин.
20. Національний інтерес. Типологія національних інтересів.
21. Міжнародний конфлікт. Основні концепції його генезису та ескалації.
22. Особливості становлення та принципи зовнішньої політики України.
23. Європейський напрям зовнішньої політики України.
24. Українсько - російські міждержавні відносини.
25. Основні напрямки зовнішньої політики України.

ІV. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
1. Класифікація міжнародних відносин. Рівні міжнародних відносин. Системи
міжнародних відносин.
2. Погляди античних авторів на міжнародні відносини. Фукідид (471 рр. до н.е.).
3. Неореалізм та неолібералізм як найсучасніші тенденції міжнародних відносин.
4. Універсальні закономірності міжнародних відносин. Глобалізація та фрагментація:
їх прояви.
5. Учасники міжнародних відносин: їх класифікація, цілі, діяльність.
6. Держава як головний учасник міжнародних відносин.
7. Сила як основна категорія міжнародних відносин
8. Міжнародні конфлікти: типи, шляхи розв’язання.
9. Поняття міжнародних систем, типи міжнародних систем, еволюція міжнародних
систем.
10. Поняття міжнародного та світового порядку: основні тенденції.
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.
11. України та проблеми врегулювання регіональних міжнародних конфліктів.
12. Співробітництво України з державами ЦСЄ та ПСЄ (на прикладі країни).
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VІ. 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.
9. Ісламський фактор в сучасних міжнародних відносинах.
10. Релігійний фактор в системі міжнародних відносин.
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VII. ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ СВІТУ
1. Дайте порівняльну характеристику Версальсько-Вашингтонської та ЯлтинськоПотсдамської систем.
2. Визначте особливості міжнародної політики СРСР в умовах „Холодної війни”.
3. Проаналізувати особливості американської гегемонії у світі в 90-х рр. ХХ ст.

4. Дайте порівняльну характеристику політичній системі Франції та Великобританії
у ІІ пол. ХХ ст.
5. Проаналізувати політичний курс Британії за прем’єрства М. Тетчер.
6. Визначте причини поразки антиізраїльських коаліцій у 40-70-х рр. ХХ ст.
7. Проаналізуйте політичну систему КНР та його міжнародну позицію у 1949 – 1982 рр.
8. Схарактеризуйте особливості сучасної політичної ситуації на Близькому сході:
основні проблеми та перспективи їх вирішення.
9. Проаналізуйте політичну ситуацію в країнах на території колишнього СРСР (1991
– 2007 рр.).
10. Проаналізуйте політичне значення Кемп - Девідських домовленостей.
11. Схарактеризуйте причини поширення пацифізму у ХХ ст., та його основні форми.
12. Визначте причину появи Маккартизму у США, особливості та наслідки його
функціонування.
13. Дайте комплексу характеристику політичної системи Європи в період
Середньовіччя.
14. Дайте порівняльну характеристику політичній системі КНДР та Республіки
Корея.
15. Проаналізуйте діяльність правозахисних рухів у світі в ІІ пол. ХХ ст.
VIII. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
1. Класифікація міжнародних організацій. Сутність і типологія міжнародних
організацій.
2. Роль НАТО в сучасних міжнародних відносинах. Проблеми розширення НАТО на
Схід.
3. Діяльність регіональних організацій (ЛАД, АСЕАН, ОАД, Африканський Союз).
4. Питання одностайності і права вето РБ ООН.
5. Роль України в розробці Статуту ООН.
6. Проблеми реформування ООН на сучасному етапі.
7. Участь України в регіональних і субрегіональних інтеграційних утвореннях.

