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 ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: 291.00.02 РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ 

Спеціальність: Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії 

1. Проблема зміни клімату в політиці (держав на вибір). 

2. Тема зміни клімату в політиці останніх адміністрацій США. 

3. Пріоритети зовнішньої політики ФРН після виборів до Бундестагу 2021 р. 

4. Пріоритети зовнішньої політики (держави на вибір). 

5. Регіональні пріоритети зовнішньої політики провідних держав світу на 

сучасному етапі (держава  на вибір). 

6. Боротьба з міжнародним тероризмом у політиці провідних держав світу 

(держава/регіон  на вибір). 

7. Міграційна політика держав світу в першій чверті ХХІ століття (держава  на 

вибір). 

8. Позиція провідних держав світу щодо російської агресії проти України 

(держава  на вибір). 

9. Українсько- (держава на вибір) відносини на сучасному етапі. 

10. Співробітництво  України з країнами ЄС у сферах боротьби з нелегальною 

міграцією та торгівлею людьми. 

11. Пріоритети зовнішньої політики (держава за вибором) на сучасному етапі. 

12. Регіональний вимір зовнішньої політики (держава за вибором). 

13. Пріоритети культурної дипломатії (держава за вибором). 

14. Міжнародний туризм як фактор зовнішньополітичної діяльності держави. 

15. Пріоритети публічної дипломатії (держава за вибором). 



16. Регіональні міжнародні організації в сучасних міжнародних відносинах. 

17. Співробітництво держави (за вибором студента) з державами регіону 

(держави Балтії, Закавказзя, Магрибу). 

18.  Міжнародна миротворча діяльність та міжнародне збройне втручання – 

особливості застосування та виклики (регіон на вибір). 

19. Участь Росії у збройних конфліктах в перші чверті ХХІ ст. 

20. Європейська безпека та фактор НАТО. 

21. Міжнародні збройні конфлікти та їх вплив на регіональну безпеку  (регіон на 

вибір). 

22. Проблема зміни клімату у міжнародних відносинах: глобальний та 

регіональний вимір.  

23. Питання ядерних озброєнь у сучасних міжнародних відносинах. 

24. Актуальні проблеми сучасних виборчих кампаній  (проблема, період та 

держава на вибір). 

25. Франко-німецький діалог у діяльності ЄС. 

26. Іранська ядерна проблема у світовій дипломатії. 

27.  Китай і проблема «дипломатії боргової пастки» (на прикладі держави/регіон 

на вибір). 

28. Міжнародні виклики американо-китайського протистояння на сучасному 

етапі 

29.  Військово-політичне співробітництво України та країна на вибір (2014-2022 

рр.) 

30.  Польсько-український політичний діалог в умовах агресії РФ проти України. 

31.  Польсько-українське гуманітарне співробітництво  в умовах агресії РФ проти 

України. 

32.  Україна у зовнішньополітичній концепції Королівства Норвегія у 2014-2022 

рр. 

33.  Норвезько-українське гуманітарне співробітництво у 2014-2022 рр. 

34.  Політичне співробітництво України і країна на вибір у 2014-2022 рр. 



35.   Вплив Республіки Польща на східноєвропейський регіональний простір 

36.  ЄС в геополітичних доктринах США/ Китаю/ Росії (на вибір) 

37.  Екологічна політика (країна на вибір) на сучасному етапі. 

 

 

 


