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ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 291.00.02 РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

1. Сучасна політична система США: основні інститути та їх функціонування. 

2. Системи агломерацій у США: формування й сучасні тенденції розвитку. 

3. Сучасна політична система Великої Британії: основні інститути та 

характерні риси функціонування. 

4. Проблемі розвитку Великої Британії у результаті Brexit. 

5. Політична система П’ятої республіки у Франції: основні інститути, сучасне 

функціонування. 

6. Політична система ФРН: основні інститути та специфіка їх функціонування. 

7. Федеральний устрій ФРН: структура та тенденції функціонування. 

8. Сучасна політична система Ірану: основні інститути та їх функціонування. 

9. Політична система Китайської Народної Республіки: основні інститути, 

сучасне функціонування. 

10. Політична система сучасної Російської Федерації: інститути та 

особливості функціонування. 

11. Політична система Турецької Республіки: основні інститути, сучасне 

функціонування. 

12. Державний устрій Іспанії: формування, сучасний стан, регіональна 

політика.Політична система Японії: основні інститути та специфіка 

функціонування. 

13. Державний устрій Індії: еволюція й характерні особливості 



функціонування в сучасних умовах. 

14. Політична система Мексики: основні інститути та їх функціонування. 

15. Державний устрій Федеративної Республіки Бразилії: еволюція й 

сучасні проблеми функціонування. 

16. Державний устрій Республіки Південна Африка: еволюція й  сучасні 

тенденції розвитку. 

17. Особливості політичних систем країн Закавказзя. 

18. Тенденції розвитку держав Близькосхідного регіону. 

19.             Інститут спеціального представника Президента України з 

питань Близького Сходу та Африки, як ознака активізації української 

дипломатії в перспективних регіонах експорту. 

20. Туристично-рекреаційні ресурси Франції: потенціал, розміщення та 

використання. 

21. Туристично-рекреаційні ресурси Італії: потенціал, розміщення та 

використання. 

22. Туристично-рекреаційні ресурси Іспанії: потенціал, розміщення та 

використання. 

23. Туристичні ресурси Туреччини: потенціал, розміщення та 

використання. 

24. Туристичні ресурси Китайської Народної Республіки: потенціал, 

розміщення, сучасний стан використання. 

25. «М'яка сила» у зовнішніх відносинах ЄС (політиці європейських 

держав на вибір). 

26. Тема Афганістану в політиці адміністрацій США. 

27. Проблема нелегальної міграції у провідних державах світу (держава – 

на вибір). 

28.  Геополітичні прагнення Республіки Польща. 

29.  Геополітичне лідерство Швеції. 

30.  Роль Швеції у Балтійському регіоні. 

31.  Геополітичні цілі США на сучасному етапі. 



32.  Політика Китаю "Один пояс, один шлях", як інструмент 

геополітичного впливу на міжнародні відносини. 

33.  Агресивна політика РФ на Близькому Сході (на прикладі Сирії). 

34.  Геополітичний чинник Арктики у сучасних відносинах узбережних 

держав (держави за вибором). 

35.  Вплив збройних конфліктів в Африці (регіон/країна за вибором 

студента)  на сучасні міжнародні відносини (безпеку в регіоні дії).  

36.  Державний авторитаризм проти демократії у сучасних  міжнародних 

відносинах (на прикладі країн за вибором). 

37.  Безпековий вимір в сучасних трансатлантичних відносинах. 

38.  Імперіалізм та його наслідки у міжнародних відносинах. 

39.  Глобальна політика та її дипломатична складова у міжнародних 

відносинах ХХІ ст. 

40.  Китай чи Росія: загроза національній безпеці США. 


