
Питання до екзамену  

з дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» 

 

1. Охарактеризуйте зовнішні відносини народів у поглядах мислителів Стародавнього 

Сходу та Античності.  

2. Охарактеризуйте проблему міжнародних відносин у вченнях просвітників і політиків 

ХVІІ-ХVІІІ ст.  

3. Проаналізуйте сучасні підходи до природи міжнародних відносин.  

4. Проаналізуйте проблему розуміння сили в міжнародних відносинах.  

5. Покажіть співвідношення і взаємозв’язок внутрішньої і міжнародної політики.  

6. Охарактеризуйте основні закономірності і тенденції розвитку світової політики.  

7. Міжнародні конфлікти: суть, функції та типологія.  

8. Охарактеризуйте сутність і вектори розвитку сучасної світової системи.  

9. Охарактеризуйте геополітичні моделі сучасної світової системи. 

10. Проаналізуйте основні особливості міжнародних відносин Стародавнього світу.  

11. Проаналізуйте основні особливості міжнародних відносин Середньовіччя.  

12. Охарактеризуйте Вестфальську систему міжнародних відносин.  

13. Основні актори міжнародних відносин ХVІІ-ХVІІІ ст.  

14. Проаналізуйте міжнародні відносини в Європі в другій половині ХVІІ – на початку 

ХVІІІ ст.  

15. Проаналізуйте міжнародні відносини в Європі та колоніях у ХVІІІ ст.: головні 

суперечності та конфлікти. 

16. Охарактеризуйте Віденську систему міжнародних відносин.  

17. Оцініть вплив Першої світової війни на систему міжнародних відносин. 

18. Покажіть позиції європейських держав і США з основних питань облаштування 

світу після Першої світової війни.  

19. Охарактеризуйте Версальсько-Вашингтонську систему міжнародних відносин.  

20. Охарактеризуйте міжнародні відносини під час Другої світової війни. 

21. Охарактеризуйте сучасний етап європейської інтеграції. 

22. Проаналізуйте британську політичну стратегію на Близькому і Середньому Сході 

після Другої світової війни.  

23. Охарактеризуйте стратегічні інтереси і блокову політика США в регіоні Близького 

і Середнього Сходу (сер. 40-х - кін. 60-х рр. ХХ ст.).  

24. Проаналізуйте роширення впливу СРСР в регіоні Близького і Середнього Сходу 

(сер. 50-х - кін. 60-х рр.).  

25. Проаналізуйте основні проблеми міжнародних відносин на Близькому і 

Середньому Сході протягом 1970-х — поч. 1990-х рр.  

26. Проаналізуйте міжнародну політику в регіоні Близького і Середнього Сходу 

наприкінці XX — на початку XXI ст. 

27. Охарактеризуйте міжнародну політику та системні конфлікти в «третьому світі» 

(кін. 60-х - поч. 90-х рр.).  

28. Проаналізуйте міжнародну політику провідних центрів сили протягом 1990-х - 

серед. 2000-х рр.  

29. Доведіть, що міжнародні відносини в постбіполярну епоху є свідченням 

становлення нового світового політичного порядку. 

30. Покажіть співвідношення і зв'язок сучасної міжнародної політики і глобалізації. 

 


