
Перелік тем курсових робіт 

з дисципліни «Міжнародні відносини та світова політика» 

 

1. Посилення співпраці США із державами Центрально-Східної Європи в 

контексті актуалізації російської загрози (2014-2020 рр.). 

2. Основні чинники регіонального суперництва між Іраном і Саудівською 

Аравією (1979-2020 рр.). 

3. Трансформація зовнішньополітичного курсу Польщі у 

посткомуністичний період (1989-2020 рр.). 

4. Індія як провідна регіональна держава Південної Азії (друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст.). 

5. Роль етнічного фактору у міжнародних відносинах у Південно-Східній 

Азії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

6. Воєнно-політичні трактати Давнього Сходу в контексті міжнародних 

відносин другої половини ХХ – початку ХХІ ст.). 

7.  Світ-системний підхід до визначення ролі держав Латинської Америки 

у міжнародних відносинах (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

8.  Позиція Румунії та Болгарії стосовно зовнішньої політики Росії у 

Чорноморському регіоні (1989-2020 рр.) 

9. Зовнішня політика Болгарії у Південно-Східній Європі (1989-2020 рр.) 

10.  Вплив правопопулістських політичних партій на зовнішню політику 

країн Центрально-Східної Європи (1989-2020 рр.). 

11. Франко-німецьке співробітництво у контексті розвитку спільної 

оборонної політики ЄС (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

12. Роль ЄС у врегулюванні близькосхідного конфлікту (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.). 

13. Значення наукової спадщини Збігнева Бжезинського для теорії і 

практики міжнародних відносин. 

14.  Формування культурної дипломатії ЄС (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 

15. Основні напрями та форми інтеграції країн Північної Європи (друга 

половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

16.  Вплив етнічних конфліктів у Центральній Азії на міжнародні 

відносини у регіоні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 

17.  Основні етапи розширення НАТО у постбіполярний період (1991-2020 

рр.). 

18.  Інтеграція держав Центрально-Східної Європи до ЄС (1989-2020 рр.). 

19.  Роль санкцій у міжнародних відносинах (друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст.). 

20.  Регіональні об’єднання у Центрально-Східній Європі у постбіполярний 

період (1989-2020 рр.). 



21. Зовнішньополітичні орієнтири євроскептичних партій країн-членів ЄС 

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 

22. Роль російського впливу у Південно-Східній Європі в контексті 

європейської та євроатлантичної інтеграції країн регіону (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.). 

23. Дестабілізуючі чинники міжнародних відносин у Південно-Східній 

Європі (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

24.  Місце Центрально-Східної Європи у китайській зовнішньополітичній 

концепції (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

25. Зовнішньополітичний курс Німеччини стосовно європейської та 

євроатлантичної інтеграції держав Центрально-Східної Європи (кінець 

ХХ – початок ХХІ ст.). 

26.  Зовнішньополітичний курс Китаю стосовно держав Африки (друга 

половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

27.  Ядерна програма КНДР як фактор відносин США з Японією та 

Республікою Кореєю (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

28.  Особливості зовнішньоекономічного курсу Президентів США – 

республіканців (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

29.  Зовнішньополітичний курс СРСР у країнах Африки та Латинської 

Америки у період Холодної війни. 

30.  Військова інтеграція країн ЄС: основні етапи та перспективи розвитку 

(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

31. Роль енергетичного фактору в зовнішній політиці Азербайджану 

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

32. Роль неурядових організацій із захисту прав людини у міжнародних 

відносинах (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

33. Регіональний вимір зовнішньої політики Туреччини (друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст.) 

34. Роль ООН у зміцненні міжнародної безпеки (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

35. Роль міжнародних неурядових організацій у формуванні 

громадянського суспільства в пострадянських державах (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

36. Індо-пакистанський конфлікт: Еволюція та перспективи вирішення 

(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

37. Роль ОБСЄ у зміцненні європейської безпеки (третя чверть ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

38. Культурна дипломатія у зовнішній політиці провідних держав світу 

(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) 

39. Роль неурядових організацій у вирішенні конфліктів на Африканському 

континенті (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) 



40. Практика транскордонної співпраці у Європі (друга половина ХХ – 

початок ХХІ ст.) 

41. Система національної інформаційної безпеки США у глобальному світі 

(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) 

42. Роль енергетичного фактору в зовнішній політиці КНР (друга половина 

ХХ – початок ХХІ ст.) 

43. Неоосманізм як ідейна основа трансформації зовнішньої політики 

Туреччини на поч. ХХІ ст. 

44. Чинник транснаціональної злочинності у сучасних міжнародних 

відносинах 

45. Місце і роль ПАР у регіональній системі міжнародних відносин у 

Південній Африці 

46. Регіональна політика Іраку на сучасному етапі 

47. Ерозія національного суверенітету в умовах глобалізації 

48. Місце та роль спірних територій у Тихому океані в зовнішній політиці 

КНР 

49. Концептуальні засади та провідні вектори зовнішньої політики 

Республіки Ізраїль на сучасному етапі 

50. Місце та роль неурядових організацій у зовнішній політиці України 

51. Регіональна система захисту прав людини в Африці: сучасний стан та 

перспективи розвитку 

52. Роль технологій державного брендінгу у зовнішній політиці США 

53. Зовнішньополітична стратегія США в Середньоазіатському регіоні  

54. Політика сучасної КНР в контексті інституційних трансформацій 

міжнародних відносин 

55. Миротворчі операції на Африканському континенті: цілі, методи, 

ефективність 

56. Арктичний регіон в системі геополітичних інтересів США 

57. Соціальні мережі як інструмент формування глобального 

громадянського суспільства 

58. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС: проблеми та перспективи 

реалізації в контексті трансформаційних процесів в Україні 

59. Роль президента Рухані у формуванні та реалізації зовнішньої політики 

Ірану 

60. Інформаційна політика міжнародних організацій Європи: тенденції 

розвитку 

61. Інтереси України в Каспійському регіоні 

62. Зовнішньополітичний курс Болгарії у Південно-Східній Європі 

63. Роль діаспор у міжнародних відносинах 

64. Роль публічної дипломатії у формуванні іміджу Європейського Союзу 

в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 



65. Феномен діаспори та її роль у реалізації зовнішньої політики Вірменії 

66. Питання захисту прав людини у діяльності ОБСЄ 

67. Еволюція зовнішньополітичного курсу СРСР стосовно держав 

Центрально Східної Європи у період Холодної війни. 

68. Міжнародні аспекти об’єднання Німеччини (1989-1990 рр.). 

69. Роль Ш. де Голля в європейській інтеграції. 

70. Розпад колоніальної імперії Великобританії після Другої світової війни. 

71. Деколонізація як феномен міжнародних відносин. 

72.  Англо-французькі відносини після Другої світової війни.  

73. Проблема участі Великобританії в європейській інтеграції в 1950 - 

початку 1960- х рр.  

74. Незалежний курс Франції в рамках атлантичної співдружності в умовах 

Холодної війни. 

75. Військової операції «Буря в пустелі»: причини, хід та наслідки. 

76. Міжнародні аспекти розпаду соціалістичного табору (1989-1991 рр.) 

77. Зовнішня політика адміністрації Президента США У. Клінтона. 

78. Терористичні акти 11 вересня 2001 р. у США та їх вплив на 

міжнародні відносини початку ХХІ ст. 

79. Проблема скорочення збройних сил і звичайних озброєнь у Європі в 

1985 – 1990 рр. 

80. Косовська проблема у міжнародних відносинах 1990-х рр. 


