
Перелік тем курсових робіт з дисципліни  

«Сучасні тенденції міжнародних відносин» 
 

1. Багатополярність як нова геополітична модель світу. 

2. Глобалізація як провідна тенденція сучасного світового розвитку. 

3. Концепція «воріт в глобальний світ». 

4. Міжнародне співробітництво у боротьбі з міжнародним тероризмом. 

5. Світовий тероризм: витоки, суть, характерні особливості, форми і прояви. 

6. Фрагментація міжнародних відносин. 

7. Тенденція до зміни у змісті загроз міжнародному миру і розширення поняття 

безпеки. 

8. Гібридна війна як новітній конфлікт і як форма глобального протистояння. 

9. Ключові аспекти змін у змісті загроз міжнародному миру і розширення 

поняття безпеки. 

10. Проблеми регіональної безпеки. 

11. Гібридна війна як протистояння існуючому світовому порядку. 

12. Інформатизація як новітня детермінанта міжнародних відносин. 

13. Тенденції до інтеграції та дезінтеграції міжнародних відносин. 

14. Україна в сучасному полярному світі. 

15. Роль і місце України в боротьбі з міжнародним тероризмом. 

16. Глобалізація вищої освіти: тенденції і прояви. 

17. Вплив глобалізації на функціонування національної держави. 

18. Україна в глобалізаційних процесах. 

19. Фрагментація безпекового простору Європейського континенту. 

20. Політика Кремля - фрагментація України. 

21. Національна та міжнародна безпека: традиційні та нові загрози. 

22. Загострення локальних конфліктів. 

23. Україна у сфері дії нових безпекових загроз. 

24. Гібридна війна як основна форма російсько-українського конфлікту. 

25. Інформаційно-психологічні війни. 

26. Україна в сучасному міжнародному інформаційному просторі. 

27. Причини сучасних дезінтеграційних процесів: досвід ЄС. Суперечливі 

наслідки дезінтеграції. 

28. Україна в сучасних інтеграційних та дезінтеграційних процесах. 

29. Тенденція до змін у характері відносин між телуро- і таласократичними 

силами в світі після завершення «холодної війни». 

30. Тенденція до закріплення нових елементів у правилах поведінки між 

державами в межах сучасного міжнародного порядку. 

31. Тенденція до розширення складу і зростанням багатоманітності 

політичних акторів. 

32. Спрямованість до перетворення світового міжнародного порядку в 

«постамериканський світ». 

33. Тенденція до демократизації міжнародних відносин. 



34. Тенденція до утвердження новітніх сучасних механізмів регулювання 

міжнародного порядку. 

35. Особливості і тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин. 

36. Сучасна система міжнародних відносин. 

37. Тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин. 

38. Формування зовнішньої політики України в системі сучасних міжнародних 

відносин. 

39. Тенденції розвитку сучасного світового політичного процесу та їх вплив 

на формування безпекової політики України. 

40. Геополітичні процеси сучасності та їх вплив на міжнародну безпеку. 

41. Безпекова політика України у контексті сучасного світового політичного 

процесу. 

42. Система міжнародної безпеки на сучасному етапі. 

43. Участь України у системі міжнародної безпеки на сучасному етапі її 

трансформації. 

44. Підходи міжнародних організацій до врегулювання кризових ситуацій. 

45. Міжнародні організації у протидії гібридній агресії Російської Федерації 

проти України. 

46. Особливості діяльності міжнародних організацій пострадянського 

простору та участь у них України. 

47. Формування двосторонніх відносин України з державами пострадянського 

простору. 

48. Основні тенденції в українсько-російських відносинах. 

49. Українсько-російські відносини до 2014 року. 

50. Зовнішньополітичні аспекти російської агресії. 

51. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво України. 

52. Україна в інтеграційних процесах сучасності. 

53. Сутність і зміст інтеграційних процесів у світі. 

54. Інтеграційні процеси сучасності та участь у них України. 

55. Європейський Союз та інтеграційні процеси в Європі. 

56. Європейський Союз як провідна міжнародна організація. 

57. Розширення Європейського Союзу: критерії і процедура набуття членства. 

58. Сучасний стан взаємовідносин України із Європейським Союзом. 

59. Курс на європейську інтеграцію як зовнішньополітичний пріоритет 

України. 

60. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 

61. Перспективи європейської інтеграції України. . 

62. Основні напрями співробітництва України з Європейським Союзом. 

63. Внутрішні і зовнішні фактори реалізації курсу України на європейську 

інтеграцію. 

64. Сутність спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського 

Союзу. 

65. Правова основа, цілі, принципи та види зовнішньої політики 

Європейського Союзу.  



66. Перспективи розвитку зовнішньополітичної доктрини Європейського 

Союзу 

67. Співробітництво з Європейським Союзом у військовій сфері в умовах 

агресії Російської Федерації проти України. 

68. Спільна політика безпеки та оборони Європейського Союзу. 

69. Особливості співробітництва з Європейським Союзом у військовій сфері з 

урахуванням подій на Сході України та у Криму. 

70. Організація Північноатлантичного договору як міжнародний воєнно-

політичний альянс. 

71. Організація Північноатлантичного договору у системі міжнародної 

безпеки. 

72. Реакція Організації Північноатлантичного договору на окупацію Криму та 

російську агресію на Сході України. 

73. Стратегічні пріоритети і трансформація північноатлантичного альянсу в 

сучасних умовах. 

74. Пріоритетні напрями трансформації Північноатлантичного Альянсу. 

75. Позиція країн Альянсу щодо російської агресії проти України. 

76. Підготовка підрозділів Збройних Сил України за стандартами 

Північноатлантичного альянсу в межах програм партнерства. 

77. Механізми співпраці України з Організацією Північноатлантичного 

договору в сучасних умовах. 

78. Підготовка підрозділів Збройних Сил України за стандартами 

Північноатлантичного альянсу в межах програми «Партнерство заради 

миру». 

79. Стан та перспективи співробітництва України з Організацією 

Північноатлантичного договору в умовах агресії Російської Федерації 

проти України. 

80. Сучасний стан співпраці України з Організацією Північноатлантичного 

договору з урахуванням рішень Комісії Україна -НАТО. 

81. Події Арабської весни та їх вплив на міжнародні відносини. 

82. Вплив Німеччини на міграційну політику Європейського Союзу. 

83. Ізраїльський вектор зовнішньої політики США на Близькому Сході. 

84. Роль міжнародних неурядових організацій у сучасній системі міжнародних 

відносин. 

85. Політична роль країн Африканського континенту на міжнародній арені. 

86. ЄС як регіональне специфічне об’єднання держав у сучасній Європі. 

87. Міжнародний тероризм: сучасний стан. 

88. Роль НАТО у сучасному світі. 

89. Імунітет держави в міжнародних економічних відносинах. 

90. Цілі сталого розвитку ООН. 

91. Соціально-політичні трансформації в сучасній Індії та їх вплив на 

міжнародні відносини. 

92. Роль Польської Республіки у міжнародній діяльності на сучасному етапі. 

93. Роль жінок у сучасній дипломатії. 

94. Європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво 



України. 

95. Національні інтереси України у зовнішній політиці. Головні чинники 

формування. 

96. Неурядові організації та їх вплив на міжнародні відносини. 

97. Глобалізація в сучасних міжнародних відносинах. 

98. Південно-Китайське море: сучасна геополітична ситуація в регіоні. 

99. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями. 

100. Українсько-ізраїльські відносини на сучасному етапі: тенденції розвитку. 

101. Вплив цифрової дипломатії на міжнародну безпеку. 

102. Тіньова сфера міжнародних відносин в умовах сучасної глобалізації. 

103. Зовнішня політика США на сучасному етапі /Обама, Трамп/. 

104. Основні напрями зовнішньої політики Франції на сучасному етапі. 

105. Тенденції і перспективи подальшого розширення Європейського Союзу. 

106. Європейський Союз у міжнародних відносинах. 

107. Трансформація НАТО у постбіполярну епоху. 

108. Європейська інтеграція України: здобутки та проблеми. 

109. Еволюція відносин Україна-НАТО. 

110. Особливості міжнародних відносин у Східній Азії. 

111. Китай у сучасних міжнародних відносинах. 

112. Японія в сучасних міжнародних відносинах. 

113. Історія та сутність близькосхідної проблеми. Проблеми та перспективи 

врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту. 

114. Сутність близькосхідної проблеми. 

115. Основні документи з питань близькосхідного врегулювання. 

116. Проблема палестинських біженців. «Стіна безпеки». Насилля та 

екстремістські організації. Територіальні суперечки та питання єврейських 

поселень. Статус Єрусалиму. 

117. Основні напрямки зовнішньої політики Китаю. 

118. Корейська проблема. 

119. Японія у сучасних міжнародних відносинах. 

120. Індія і Пакистан у сучасних міжнародних відносинах. 

121. АСЕАН на сучасному етапі. 

122. Роль і місце США у сучасній системі міжнародних відносин. 

123. Досягнення і прорахунки адміністрації Д. Буша (молодшого). 

124. Основні напрямки зовнішньої політики США (Б. Обами). 

125. Відносини США з Європою та Росією. 

126. Європейська інтеграція. 

127. Євроатлантична інтеграція. 

128. Стратегічне партнерство Україна-США. 

129. Гуманітарна інтервенція. 


