


 

Програма комплексного атестаційного екзамену за фахом «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» для студентів 

спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти.  

Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини та регіональні 

студії: сходознавство».  
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відносин та туристичного бізнесу. 

Лиман Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор кафедри 

туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу. 

Сичова Вікторія Вікторівна – доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. 
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економічних відносин та туристичного бізнесу. 

 

 



Загальні положення 

 

Комплексний атестаційний екзамен – це комплексна перевірка програмних 

результатів навчання з фахових дисциплін, передбачених навчальним планом. 

Проводиться для студентів 2 курсу денної форми навчання другого 

(магістерського) рівня вищої освіти в осінньому семестрі.  

Програма комплексного атестаційного екзамену – це основний науково-

методичний документ, що реґламентує зміст атестаційного екзамену за фахом. 

Вона спрямована на забезпечення комплексного підходу до оцінки теоретичної, 

методичної та практичної підготовки студентів, виявлення ступеня їх підготовки 

до майбутньої самостійної професійної діяльності.  

Мета програми – визначити обсяг і необхідний рівень теоретичних знань, 

одержаних практичних навиків і вмінь з профілюючих дисциплін за освітньо-

професійною програмою «Міжнародні відносини та регіональні студії: 

сходознавство».  

Для успішного складання комплексного атестаційного екзамену за фахом 

студент має досягти відповідних програмних результатів навчання за освітньо-

професійною програмою ««Міжнародні відносини та регіональні студії: 

сходознавство» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії». 

 

Програмні компетентності за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»: 

ЗК1. Знання та розуміння предметної області спеціальності 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та 

професійної діяльності за фахом.  

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та застосовувати 

їх у практичній діяльності.  

ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

СК7. Розуміння особливостей розвитку країн та регіонів світу,  сутності 

процесів глобалізації, сучасних глобальних та регіональних процесів, 

включаючи процеси європейської та євроатлантичної інтеграції.  

 

Програмні результати навчання за освітньо-професійною програмою 

«Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавтво»:  

Знання: 

РН1. Демонструвати фундаментальні знання, набуті у процесі  навчання, 

щодо природи, джерел та напрямів еволюції  міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних 

досліджень міжнародних відносин та світової політики.  

 

 



Уміння/навички  

РН 6. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан 

міжнародних відносин, світової політики та зовнішньої політики держав.  

Автономія і відповідальність 

РН19. Демонструвати здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності.  

РН20. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий 

професійний розвиток.  

РН21. Самостійно приймати рішення, відповідати за командну роботу. 
 

 

Порядок створення, організації та роботи екзаменаційної комісії 

реґламентується «Положенням про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти, які отримують 

ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, 

спеціаліста, магістра) в Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна», «Положенні про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна». 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА 

КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ЕКЗАМЕН ЗА ФАХОМ 

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА 

РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

Час виконання – 90 хвилин 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел студент на вимогу 

члена екзаменаційної комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову 

оцінку. 

Кожен білет складається з одного теоретичного питання, що передбачає 

розгорнуту відповідь, а також 40 тестових питань з однією правильною 

відповіддю. 

За підсумками екзамену студент може набрати від 0 до 100 балів включно.  

Складова екзаменаційного білету Максимальна кількість балів 

Теоретичне питання 1 20 

Тести (40) 80 (2 бали за кожну вірну відповідь) 

 

Шкала оцінювання 

 

Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4-х рівневу в 

такий спосіб: 

 

Сума балів за всі види 

завдань 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали 

оцінювання 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 

 



 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичне питання 

Максимально 

нараховані бали 

Параметри оцінювання 

До 20 розгорнута, максимально повна відповідь, відсутні 

граматичні та лексичні помилки. 

До 16 розгорнута повна відповідь, в якій бракує деякої 

інформації яка, проте, не має ключового значення, 

відсутні граматичні та лексичні помилки. 

До 12 повна відповідь, в якій бракує деякої інформації яка, 

проте, не має ключового значення, наявні деякі 

граматичні та лексичні помилки. 

До 8 відповідь в достатньому обсязі, допускається 

опущення певної частини інформації; наявні 

граматичні та лексичні помилки. 

До 4 відповідь в мінімальному припустимому або в 

недостатньому обсязі, значна частина інформації 

пропущена або перекручена чи спотворена, наявні 

граматичні та лексичні помилки. 

 



ПРОГРАМА   

КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ  

ЗА ФАХОМ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ 

ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ» 

 

Завдання для комплексного атестаційного екзамену оформлюється у 

вигляді білетів із тестовими завданнями та теоретичним питанням, що 

передбачає розгорнуту відповідь з наступних дисциплін: 

 

ДИСЦИПЛІНА 1: МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНЕ 

РЕГІОНОЗНАВСТВО 

(теоретичне питання, що передбачає розгорнуту відповідь, а також 

тестові завдання) 

Проблема інституціоналізації та самоназви міжнародно-політичного 

регіонознавства. Теоретичні основи аналізу регіональних аспектів міжнародних 

політичних відносин. Формування регіонального структурного рівня системи 

міжнародних відносин. Процеси глобальної регіоналізації в умовах 

постбіполярного світу. Міжнародні політичні регіони як продукт міжнародних 

взаємодій. Регіональна інтеграція та дезінтеграція як дві закономірності 

функціонування світової системи. 

Глобалізаційні та регіоналізаційні процеси на різних етапах історичного 

розвитку. Сучасна глобалізація і регіоналізація. Соціально-економічні, політичні 

и культурні наслідки глобалізації для регіонів світу. Проект регіональної 

інтеграції як альтернатива глобалізації. Регіоналізація та регіоналізм.  

Історичні форми європейської інтеграції в Давнину, Середні віки та 

Модернову добу. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі в ХХ ст. 

Сучасна регіональна підсистема міжнародних відносин в Європі. Інтеграційні 

процеси на пострадянському просторі. 

Перша регіональна політична організації Америки – Панамериканський 

союз. Створоення та діяльність Організації американських держав. Інтеграційні 

процеси в Південній Америці у  другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. 

МЕРКОСУР. Інтеграція північноамеріканськіх держав у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст.  НАФТА.  

Процеси політичної регіоналізації на Близькому і Середньому Сході. 

Створення та основні напрямки діяльності Ліги арабських держав. Військово-

політичні організації регіону. Інтеграційні процеси в арабському світі другої 

половини ХХ ст. Процеси політичної регіоналізації в Африці. Створення та 

основні напрямки діяльності Організації африканської єдності (ОАЄ). Торгово-

економічні регіональні об'єднання Африки. Процеси політичної регіоналізації в 

Азії та АТР. Створення та еволюція АСЕАН. Створення та діяльність АТЕС. 

Основні напрямки регіонального співробітництва в рамках ШОС. 

Міжнародна діяльність політичних еліт і регіоналізація. Поняття 

міжнародної регіональної еліти. Міжнародна регіональна еліта як важливий 

елемент формування міжнародного регіону. Міжнародна діяльність політичних 

еліт Європи. Європейські політичні еліти і сучасний етап регіоналізації. 



Особливості формування та міжнародної діяльності політичних еліт 

пострадянського простору. 

Міжнародна діяльність політичних еліт Американського регіону. Процеси 

регіоналізації та інтереси політичних еліт країн Американського регіону в другій 

половині ХХ – на почтку ХХІ ст.  Зміни в політичній системі і 

зовнішньополітичних доктринах політичних еліт латиноамериканських країн. 

Міжнародна діяльність політичних еліт Близького і Середнього Сходу та 

Африки. Протистояння еліт за конфесійними, ідеологічними, національними 

ознаками. Фінансові та економічні інтереси нових політичних еліт регіону. 

Внутрішні та позарегіональні фактори у змінах режимів та політичних еліт. 

Міжнародна діяльність політичних еліт Азії та АТР. Зміна пріоритетів 

політичних еліт провідних країн Азії в умовах постбіполярного світу. 

Демократизація політичних режимів Азії. Рівні регіональної взаємодії 

політичних еліт Азії і АТР на сучасному етапі. Основні суперечності 

міжнародних регіональних еліт на регіональному і глобальному рівні. 

Типологизация регіональних рухів та регіональних політичних партій. 

Міжнародна діяльність регіонально-політичних партій зарубіжних країн. 

Міжнародна діяльність організованої злочинності в регіонах світу. Проникнення 

організованої злочинності в міжнародні політичні структури, вплив на 

прийняття стратегічних рішень. Сучасні регіональні політичні 

конфлікти.   Вплив на хід і врегулювання міжнародно-політичних конфліктів 

сучасної системи міжнародних відносин. Українські землі в регіональних 

політичних процесах на різних етапах історичного розвитку.  Україна в сучасних 

процесах макро- та мікрорегіоналізації. Відносини України та ЄС. 

Євроатлантична інтеграція України 

 

ДИСЦИПЛІНА 2: МІЖНАРОДНІ СИСТЕМИ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ 

РОЗВИТОК (тестові завдання) 

Міжнародні системи як об’єкт наукового дослідження. Сутність і основні 

характеристики системності. Системні функції в науці. Структура міжнародних 

систем. Структурні рівні системи міжнародних відносин. Історичні типи 

міжнародних систем. Особливості довестфальського світоустрою. Вестфальська 

система міжнародних відносин. Віденська система міжнародних відносин. 

Версальсько-Вашінгтонська система міжнародних відносин. Ялтинсько-

Потсдамська система міжнародних відносин. Сучасна постбіполярна 

міжнародно-політична система  

Поняття “глобальні проблеми сучасності” та їх класифікація. Історичні 

причини виникнення головних проблем сучасного світу. Классфікація 

глобальних проблем сучасності: соціально-економічні, політичні, екологічні, 

енергетичні, демографічні тощо. Проблема нерівномірності соціально-

економічного розвитку країн і регіонів світу. Проблеми бідності, голоду, хвороб 

та міжнародний досвід їх подолання. Демографічні  проблеми сучасності та 

етнічна міграція. Сутність, типологія, умови виникнення міжнародних 

конфліктів. Методи врегулювання міжнародних конфліктів. Управління та 

контроль над міжнародними конфліктами. Специфіка сучасних криз і участь 



світової спільноти в їх врегулюванні. Історичне коріння і форми тероризму. 

Міжнародний тероризм як глобальне соціально-політичне явище. Міжнародне 

співробітництво в сфері протидії міжнародному тероризму та ідеологічному 

екстремізму. Екологічна криза як глобальна проблема. Проблема вичерпності 

природніх ресурсів. 

Теорії глобалізації. Сутність сучасної глобалізації. Динаміка 

цивілізаційних процесів. Інтеґраційні та дезінтеґраційні процеси в сучасному 

світі. Проблема визначення національних інтересів України. Пріоритетні 

напрями зовнішньої політики України. Євроатлантичний вимір зовнішньої 

політики України. Суб’єкти, об’єкти й архітектура глобального управління. 

Вплив глобалізації на національну державу. Напрями розвитку національної 

держави в умовах глобалізації.  

 

ДИСЦИПЛІНА 3: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ (тестові завдання) 

Державне управління у сфері зовнішньополітичної діяльності: сутність, 

об’єкт, предмет, мета, завдання, складові. Державно-управлінські рішення у 

сфері зовнішньої політики.  

Національні інтереси. Національні цінності, національна ідентичність та їх 

взаємозв’язок з національними інтересами і цілями. Національна безпека, види 

та складові.  

Експлікативні методи аналізу зовнішньої політики: контент-аналіз, івент-

аналіз, когнітивне картирування, метод індикаторів та статистичні методи, 

методи мережевого аналізу. Завдання аналітичного забезпечення державного 

управління. Суб’єкти прийняття зовнішньополітичних рішень. Теорія прийняття 

зовнішньополітичних рішень: бюрократична теорія, концепції та теорії 

психологічних досліджень, комп'ютерне моделювання зовнішньополітичного 

процесу, теорія експертних оцінок.  

Механізм, процес, рівні, моделі, чинники впливу (внутрішні та зовнішні, 

об’єктивні та суб’єктивні) прийняття зовнішньополітичного рішення. Центри 

впливу на зовнішню політику держави. Міжнародні конфлікти. Міжнародна 

криза. Специфіка прийняття зовнішньополітичних рішень у демократичних та 

недемократичних державах.  

Державне управління забезпеченням національної безпеки України у 

зовнішньополітичній сфері. Проблеми національної безпеки в контексті 

гібридної війни. Організаційно-правовий механізм державного управління у 

сфері зовнішньої політики України. Закони України «Про Основні напрями 

зовнішньої політики України», «Про національну безпеку України», Стратегія 

національної безпеки України. Компетенції вищих державних органів у сфері 

зовнішньої політики: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Президент України, Міністерство закордонних справ. Посольства, місії, постійне 

представництво при міжнародних організаціях, консульства. Механізми 

імплементації зовнішньополітичних рішень в державному управлінні. 
Стратегічне партнерство. Центри прийняття зовнішньополітичних рішень 

в Україні. Основні міжнародні партнери України.  



Суб’єкти прийняття зовнішньополітичних рішень у міжрегіональному 

співробітництві в умовах глобалізації. ООН у системі міжнародних організацій. 

Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ, НАТО тощо. Делегування функцій 

держави міжнародним та наддержавним організаціям. Міста, мега-міста, 

«глобальні міста» як міжнародні актори. 

Нова кадрова політика, перехід від лінійної системи управління 

дипломатичною службою до функціональної. Координація державної політики в 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.  

 

 

ДИСЦИПЛІНА 4: ЗБРОЙНІ КОНФЛІКТИ ТА ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ 

В КРАЇНАХ АЗІЇ ТА АФРИКИ 

(тестові завдання) 

 

Сутність, суб'єкти і предмет міжнародних конфліктів. Причини, типологія і 

функції конфлікту в міжнародних відносинах. Структура і процес розвитку 

міжнародних конфліктів. Еволюція наукових уявлень про міжнародні конфлікти 

від Давнини до сучасності. Особливості війн та конфліктів в Азії та Африці від 

Давнини до 1945 р. Збройні конфлікти в Азії та Африці у добу Холодної війни.  

Специфіка сучасних збройних конфліктів в країнах Азії та Африки. Посилення 

етнічного та конфесійного факторів у сучасних конфліктах. Гібридні й 

ассімітрічні види сучасних конфліктів. Проблема та основні тенденції розвитку 

міжнародного тероризму. Сучасні регулярні армії країн Азії та Африки, приватні 

військові компанії, незаконні збройні формування. Основні види озброєння, яке 

використовується в сучасних конфліктах в Азії та Африці. Способи 

врегулювання конфліктів та спільна політика безпеки. Роль міжнародних 

організацій у врегулюванні конфліктів. Прогнозування як складова процесу 

управління конфліктами. 

Історичні корені та сучасний стан Близькосхідного конфлікту. «Арабська 

весна» та її наслідки в політиці безпеки країн Близького Сходу. Громадянські 

війни в Лівії, Ємені, Сирії та їх вплив на сучасні міжнародні відносини. 

Міжконфесійні та міжетнічні збройні конфлікти на території Іраку. Проблема 

створення незалежного Курдистану. Збройні конфлікти в країнах Середнього 

Сходу. Війна в Афганістані: історія і сучасний етап. Сучасні конфлікти в Східній 

Азії та її конфліктний потенціал. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти на 

території Китаю. Сучасний стан китайсько-тайванських відносин. Територіальні 

суперечки Японії з Південною Кореєю і РФ. Рівень конфліктної небезпеки в 

політичних відносинах двох Корей. Сучасні конфлікти в Південній Азії та її 

конфліктний потенціал. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти на території 

Індії. Сепаратизм в етнорегіонах Пакистану. Індійсько-пакистанські конфлікти.  

Проблема створення Тамільської держави і громадянська війна в Шрі-Ланці. 

Причини, хід та наслідки громадянської війни у Непалі 1996-2006 рр. Конфлікти 

в регіоні Центральної Азії та Закавказзя. Національна, конфесійна, соціальна, 

політична, економічна складові конфліктів в СНД. Сучасні конфлікти в Африці 



та конфліктний потенціал регіону. Етноконфесійний конфлікт у Судані. 

Конфлікт між Ефіопією й Еритреєю. Громадянська війна в Сомалі. Сучасні 

конфлікти в Нігерії та ПАР. Громадянські війни в Анголі та Конго. Геноцид у 

Руанді та Бурунді. 

 

ДИСЦИПЛІНА 5: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СХОДУ В УМОВАХ 

ДЕКОЛОНІЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  

(тестові завдання) 

 

Контакти між Сходом і Заходом в історичній ретроспективі. Колоніалізм 

як всесвітньо-історичне явище. Криза колоніалізму. «Пробудження Азії» на 

початку ХХ ст. Перша світова війна та її влив на країни та народи Азії і Африки. 

Особливості національно-визвольного руху міжвоєнного періоду (1918‒1939 

рр.).  

Друга світова війна і крах колоніальної системи. Деколонізація і 

формування «третього світу». Етапи деколонізації та її наслідки. Проблема 

вибору шляхів національно-державного розвитку країнами, що звільнилися. 

Феномен «соціалістичної орієнтації» на Сході. Геополітичні зміни на межі 1980–

1990-х років і доля «третього світу».  

Схід і модернізація. Сучасні моделі розвитку азіатських країн. Китай на 

шляху до сучасної моделі розвитку (1949 ‒ кінець 1970-х років). Економічна 

реформа в КНР: специфіка, спрямованість та результати. КНР у сучасному світі. 

Проблеми сучасного Китаю. «Економічне диво» Японії: витоки, фактори, 

наслідки. Японія у сучасному світі. Сучасні проблеми Японії. Японська модель 

розвитку у сучасному світі. «Тигри» та «дракони» Далекого Сходу та Південно-

Східної Азії: спільне та особливе. Індія у пошуках «третього шляху». Проблеми 

сучасної Індії. Ісламська революція в Ірані та її наслідки. Досвід ісламського 

розвитку Ірану. Туреччина на шляху до сучасної моделі розвитку.  

Схід в епоху глобалізації: вестернізація та пошуки національної 

ідентичності. Регіоналізація на Сході. Регіональні підсистеми міжнародних 

відносин. Інтеграційні процеси на Сході. АСЕАН. 

«Ісламський ренесанс» і нові тенденції у розвитку мусульманських країн і 

народів. Ісламська модель розвитку у політичному житті країн Середнього 

Сходу. Проблема ісламського радикалізму. «Арабська весна» та її наслідки. 

Мусульманський світ: проблема єдності. Феномен Ісламської держави. 

Сирійська криза.  

«Конфліктні зони» в афро-азіатському регіоні. Близькосхідна проблема та 

пошуки шляхів її вирішення. Тайванська проблема. Територіальні суперечки у 

Південній, Східній та Південно-Східній Азії. Проблема конфліктів на 

Африканському континенті. 

Проблеми Сходу на зламі сторічь. Демографічна ситуація, проблема 

перенаселення. Зростання кількості суверенних держав та ускладнення 

геополітичної картини світу. Проблема сепаратизму. Схід і ядерна зброя. 

Міграція населення та її наслідки, міграційна криза 2015 р. Урбанізація на Сході. 

Продовольча проблема на Сході. Схід і «нові» глобальні виклики. 



ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ: 

 

1. Теоретичні основи аналізу регіональних аспектів міжнародних політичних 

відносин. 

2.  Регіональний рівень системи міжнародних відносин 

3. Сучасна глобалізація і регіоналізація. Проблеми, що породжуються 

глобалізацією. 

4. Історичні форми європейської інтеграції в Давнину, Середні віки та 

Модернову добу. 

5. Інтеграційні та дезінтеграційні процеси в Європі в ХХ ст. 

6. Сучасна регіональна підсистема міжнародних відносин в Європі. 

7. Інтеграційні процеси в Південній Америці у другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст.  

8. Інтеграція північноамеріканськіх держав в другій половині ХХ – на 

початку ХХІ ст.  

9. Процеси політичної регіоналізації на Близькому і Середньому Сході 

10. Процеси політичної регіоналізації в Африці 

11. Процеси політичної регіоналізації в Азії та АТР 

12. Міжнародна діяльність політичних еліт Європи. 

13. Міжнародна діяльність політичних еліт Американського регіону. 

14. Міжнародна діяльність політичних еліт Близького і Середнього Сходу та 

Африки. 

15. Міжнародна діяльність політичних еліт Азії та АТР 

16. Міжнародна діяльність регіонально-політичних партій зарубіжних країн 

17. Міжнародна діяльність організованої злочинності в регіонах світу 

18. Сучасні регіональні політичні конфлікти 

19. Українські землі в регіональних політичних процесах на різних етапах 

історичного розвитку.  

20. Україна в сучасних процесах макро- та мікрорегіоналізації.  

21. Місце і роль країн Сходу в сучасному світі. 

22. Крах колоніальної системи, етапи деколонізації. 

23. Формування «третього світу» і його доля. 

24. Схід і модернізація. 

25. Реформи американської окупаційної адміністрації в Японії та формування 

нової моделі розвитку країни. 

26. Проблема мирного врегулювання з Японією. 

27. «Економічне диво» Японії: фактори і підсумки. 

28. Японія у сучасному світі. 

29. Азіатські «тигри» та «дракони»: спільне та особливе. 

30. Китай на шляху до сучасної моделі розвитку (1949 ‒ кінець 1970-х років). 

31.  «Культурна революція» в історії КНР. 

32. Економічна реформа в КНР: специфіка, спрямованість та результати.  

33. Проблеми сучасного Китаю. 

34. Тайванська проблема: виникнення і нинішній стан. 

35. Індія у пошуках «третього шляху». 



36. Проблеми сучасної Індії. 

37. Іран: від «білої революції» до революції ісламської. 

38. Ісламська модель розвитку: досвід Ірану. 

39. Туреччина на шляху до сучасної моделі розвитку. 

40. Глобалізація і підйом релігійного фундаменталізму. 

41. Регіоналізація на Сході. 

42. Інтеграційні процеси в ісламському світі. 

43. Мусульманський світ сьогодні: проблема єдності. 

44. «Арабська весна» та її підсумки. 

45. Інтеграційні процеси в Південно-Східній Азії. Створення та діяльність 

АСЕАН. 

46. Феномен хуацяо. 

47. Демографічні проблеми сучасної Азії. 

48. Демографічні проблеми сучасної Африки. 

49. Прикордонна проблема в Африці. 

50. Схід і ядерна зброя. 

51. Проблема міграції афро-азіатського населення в Європу. 

52. Урбанізація на Сході та її соціально-політичні наслідки. 

53. Продовольча проблема на Сході. 

54. Зародження палестинської проблеми і спроби її вирішення в 20-30-ті роки 

ХХ ст. 

55. Близькосхідна проблема наприкінці ХХ ‒ на початку ХХI ст. 

56. Курдська проблема сьогодні. 

57. Напрями регулювання модернізаційних процесів у сучасному світі. 

58. Основні теорії модернізаційних процесів. 

59. Модернізація державного управління в контексті європейських 

інтеграційних процесів. 

60. Основні принципи теорії постмодернізації. 

61. Політика і суспільство в епоху постмодерну. Основні принципи 

соціополітичного розвитку постсучасного суспільства. 

62. Міжнародні системи як об’єкт наукового дослідження.  

63. Сутність і основні характеристики системності.  

64. Структура міжнародних систем.  

65. Історичні типи міжнародних систем. 

66. Постбіполярна міжнародно-політична система  

67. Поняття “глобальні проблеми сучасності” та їх класифікація. 

68. Проблема нерівномірності соціально-економічного розвитку країн і 

регіонів світу. 

69. Проблеми бідності, голоду, хвороб та міжнародний досвід їх подолання. 

70. Демографічні  проблеми сучасності та етнічна міграція.   

71. Сутність, типологія, умови виникнення міжнародних конфліктів. 

72. Специфіка сучасних криз і участь світової спільноти в їх врегулюванні. 

73. Міжнародний тероризм як глобальне соціально-політичне явище. 



74. Міжнародне співробітництво в сфері протидії міжнародному тероризму та 

ідеологічному екстремізму. 

75. Екологічна криза як глобальна проблема. 

76. Теорії глобалізації.  

77. Сутність сучасної глобалізації. Динаміка цивілізаційних процесів. 

78. Інтеґраційні та дезінтеґраційні процеси в сучасному світі. 

79. Євроатлантичний вимір зовнішньої політики України. 

80. Суб’єкти, об’єкти й архітектура глобального управління. 

81. Вплив глобалізації на національну державу.  

82. Державне управління у сфері зовнішньополітичної діяльності. Суб’єкти 

державного управління у сфері зовнішньої політики, їх особливості 

83. Державне управління закордонними справами: сутність, об’єкт, предмет, 

мета, завдання. 

84. Державний суверенітет, незалежність, державні інтереси: сутність, 

відмінності між поняттями. 

85. Національні інтереси: класифікація, структура, побудова ієрархії. 

86. Національна безпека: основні поняття та категорії, види, складові, стратегії 

87. Поняття “небезпека”, “загроза”, “виклик” та “ризик” національній безпеці.  

88. Контент-аналіз у дослідженнях міжнародних ситуацій і процесів 

89. Івент-аналіз у дослідженнях міжнародних ситуацій і процесів. 

90. Когнітивне картирування у дослідженнях понять і категорій, якими 

оперують дециденти 

91. Організаційно-правовий механізм державного управління у сфері 

зовнішньої політики України. Повноваження Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України у здійсненні 

зовнішньополітичної діяльності держави. 

92. Закордонні органи держави для зовнішньополітичної діяльності: постійні 

та тимчасові, посольства, місії, постійне представництво при міжнародних 

організаціях, консульства. 

93. Механізми імплементації зовнішньополітичних рішень в державному 

управлінні. 

94. Система національної безпеки. Система органів державного управління 

забезпеченням нацбезпеки України. Закон України «Про національну 

безпеку України» (2018 р.) 

95. Стратегічне партнерство у двосторонній дипломатії України. Основні 

міжнародні (особливі, важливі, пріоритетні) партнери України. 

96. Стратегічне партнерство у відносинах України з міжнародними 

організаціями (ООН, Рада Європи, Європейський Союз, ОБСЄ. НАТО).  

97. Сутність, суб'єкти і предмет міжнародних конфліктів.  

98. Причини, типологія і функції конфлікту в міжнародних відносинах. 

Структура і процес розвитку міжнародних конфліктів.  

99. Еволюція наукових уявлень про міжнародні конфлікти від Давнини до 

сучасності.  

100. Особливості війн та конфліктів в Азії та Африці від Давнини до 1945 

р.  



101. Збройні конфлікти в Азії та Африці у добу Холодної війни.  

102.  Специфіка сучасних збройних конфліктів в країнах Азії та Африки. 

Посилення етнічного та конфесійного факторів у сучасних конфліктах.  

103. Гібридні й ассімітрічні види сучасних конфліктів.  

104. Проблема та основні тенденції розвитку міжнародного тероризму.  

105. Сучасні регулярні армії країн Азії та Африки, приватні військові 

компанії, незаконні збройні формування.  

106.  Основні види озброєння, яке використовується в сучасних 

конфліктах в Азії та Африці.  

107. Способи врегулювання конфліктів та спільна політика безпеки. Роль 

міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів. 

108.  Прогнозування як складова процесу управління конфліктами. 

109. Історичні корені та сучасний стан Близькосхідного конфлікту.  

110.  «Арабська весна» та її наслідки в політиці безпеки країн Близького 

Сходу.  

111. Збройні конфлікти в країнах Середнього Сходу. Війна в Афганістані: 

історія і сучасний етап.  

112.  Сучасні конфлікти в Східній Азії та її конфліктний потенціал.  

113. Міжетнічні та міжконфесійні конфлікти на території Китаю. 

114.  Сучасні конфлікти в Південній Азії та її конфліктний потенціал. 

115.  Конфлікти в регіоні Центральної Азії та Закавказзя. 

116. Сучасні конфлікти в Африці та конфліктний потенціал регіону. 
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