
Орієнтовна тематика кваліфікаційних магістерських робіт 
 

1. Світові моделі підтримки сільського господарства. 

2. Відносини між Україною та НАТО: сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку. 

3. Безпекові проблеми африканського регіону. 

4. Проблеми та перспективи розвитку зони вільної торгівлі між Європейським 

Союзом та Україною. 

5. Афганський конфлікт у ХХІ столітті. 

6. Українсько-швейцарські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку. 

7. Українсько-польські відносини в політичній сфері: історичний розвиток, 

сучасний стан, проблеми та перспективи. 

8. Співробітництво між Україною та Європейським Союзом в аграрній сфері 

9. Відносини розвинутих країн і країн, що розвиваються, у ХХІ ст. 

10. Еволюція аграрної дипломатії України внаслідок набуття членства у Світовій 

організації торгівлі. 

11. Перспективи розвитку агропромислового комплексу України в контексті 

європейської інтеграції. 

12. Діяльність Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) з 

забезпечення продовольчої безпеки. 

13. Аграрна дипломатія країн, що розвиваються, в рамках Дохійського раунду 

переговорів Світової організації торгівлі. 

14. Роль неурядових організацій в подоланні голоду на Африканському 

континенті. 

15. Економічний механізм подолання глобальних проблеми ХХІ століття. 

16. Ресурси і моделі вирішення глобальної продовольчої проблеми. 

17. Інтелектуальна міграція в сучасному світі: причини та наслідки. 

18. Інформаційні війни в системі МВ. 

19. Моделі підтримки розвитку інноваційної бізнес-діяльності в ЄС. 

20. Сучасні принципи та механізми формування біоекономіки в ЄС. 

21. Екологічний імператив діяльності транснаціональних корпорацій. 

22. Регіональна торгівельна інтеграція у розв’язанні глобальної продовольчої 

проблеми. 

23. Міграційна політика ЄС в контексті безпеки регіону. 

24. Роль Талібану у змінах міжнародного становища Афганістану ХХІ ст. 

25. Публічна дипломатія США в ХХI ст. 

26. Гуманітарний вектор українсько-американського співробітництва в ХХІ ст. 

27. Інституційний вимір миротворчих операцій. 

28. Політика ЄС щодо біженців в ХХI ст. 

29. Зовнішня політика і дипломатія Святого Престолу у постбіполярну добу. 

30. Концепція «третього сусіда» у зовнішній політиці Монголії. 

31. Лівійська криза в системі міжнародних відносин наприкінці ХХ – поч. ХХI 

ст. 

32. Міжнародні фінансові інститути в системі сучасних міжнародних відносин: 

регіональний вимір. 

33. Виклики та загрози регіональній безпеці Каспійського регіону 

34. Кібербезпека як складова сучасної системи міжнародної безпеки. 



35. Питання тероризму у зовнішній політиці Китаю. 

36. АСЕАН у системі координат «нового регіоналізму». 

37. Порівняльний аналіз культурної дипломатії Франції та Німеччини. 

38. Військово-політичний союз США та Японії у ХХІ ст. 

39. Роль мікро-держав у міжнародних відносинах. 

40. Міжнародна співпраця у сфері організації протимінної діяльності. 

 


