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ПРОГРАМА 
вступних випробувань для підготовки 

освітнім ступенем магістр 
за спеціальністю «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та регіональні студії» 
освітня програма "Зовнішня політика" 

Програма вступних випробувань для підготовки за освітнім ступенем 
"магістр" за спеціальністю " Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 
регіональні студії " розроблено на підставі Закону України "Про вищу освіту", 
Закону України "Про освіту", "Умов прийому до вищих навчальних закладів (ВНЗ) 
України", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

Вступники повинні володіти ґрунтовними сучасними знаннями з базових 
дисциплін, що викладаються за освітньою програмою „Зовнішня політика" : вступ 
до спеціальності "Міжнародні відносини", історія міжнародних відносин, 
міжнародні відносини та світова політика, основи наукових досліджень, 
конфліктологія та теорія переговорів, теорія міжнародних відносин, міжнародні 
організації, дипломатична та консульська служба, дипломатичний протокол та 
етикет, зовнішня політика України, країнознавство, зовнішня політика країн світу . 

На основі вищезгаданих дисциплін кафедрою підготовлені і затверджені 
питання до іспиту. 

1. «Арабська весна» (2010-2012). 
2. Агресія Іраку проти Кувейту. Війна у Перській затоці. 
3. Американо-китайські відносини в 70-90-их рр. XX ст. 
4. Анархія в міжнародній системі. 
5. Анексія Криму і агресія Російської Федерації проти України. 
6. Арабо-ізраїльське протистояння у 60-80-і рр. XX ст. 
7. Асиметричні конфлікти в міжнародних відносинах. 
8. Афганська проблема в міжнародних відносинах. 
9. Бандунзька конференція. 
10. Берлінські кризи 1948-1949 рр. та 1958-1961 рр. 
11. Близькосхідна політика США після завершення «холодної війни». 
12. Близькосхідне врегулювання в 90-і рр. XX ст. 
13. БРІКС у світовій політиці. 
14. «Брекзіт» та його вплив на Європейський Союз. 
15. Вихід США із Договору ПРО. Проблематика ПРО в Європі. 
16. Відносини США з КНР. 
17. Відносини США з Україною. 
18. Війна США та їх союзників проти Іраку (2003 р.): причини та наслідки. 
19. «В'єтнамська війна». 
20. Врегулювання конфліктів на Африканському континенті в постбіполярний період. 
21. Глобальна система міжнародних відносин, її компоненти та основні характеристики. 
22. Гонка озброєнь в світовій політиці. 
23. Є - 7 та Є - 20 у світовій політиці. 
24. Деколонізація Африканського континенту. Створення та діяльність ОАЄ. 
25. Джерела та еволюція індо-пакистанського конфлікту. 
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26. Дилема безпеки в міжнародних відносинах. 
27. Еволюція євроінтеграційної політики України 
28. Еволюція взаємин Україна-НАТО. 
29. Еволюція відносин США з РФ. 
30. Еволюція доктринальних засад зовнішньої політики СРСР після другої світової війни. 
31. Еволюція доктринальних засад зовнішньої політики США в 40-их - 80-их рр. XX ст. 
32. Еволюція зовнішньої політики КНР у 50-90-і рр. XX ст. 
33. Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації. 
34. Еволюція зовнішньої політики США в постбіполярний період. 
35. Завершення "холодної війни" та блокового протистояння. 
36. Загальноєвропейський процес у 80-і роки XX ст. 
37. Зовнішньополітична стратегія адміністрації Д.Трампа. 
38. Зовнішньополітичний курс Польщі на європейському континенті. 
39. Індійсько-пакистанські відносини після завершення "холодної війни" 
40. Ініціатива «Один пояс - один шлях» у зовнішньополітичній стратегії КНР. 
41. Інтеграційні процеси в Західній Свропі в 70-80-і роки. 
42. Інтеграційні процеси в Південно-Східній Азії. Створення АСЕАН та її діяльність. 
43. Іракська проблема в XXI ст. 
44. Іранська ядерна проблема. 
45. Історичні етапи розвитку теорії міжнародних відносин. 
46. Карибська криза. 
47. Категорії «війна» та «мир» в дослідженнях міжнародних відносин. 
48. Концептуальні засади і головні напрями зовнішньої політики незалежної України. 
49. Корейська війна. 
50. Корейська проблема та міжкорейський діалог. 
51. Косовська проблема в міжнародних відносинах. 
52. Криза політики розрядки. "Друга холодна війна". 
53. Криза та розпад ялтинсько-потсдамської системи міжнародних відносин. 
54. Криза у Південно-Китайському морі 
55. Лісабонська стратегічна концепція НАТО. Зміни пріоритетів діяльності. 
56. Механізм прийняття зовнішньополітичного рішення. 
57. Мирне врегулювання в Свропі та на Далекому Сході після Другої світової війни. 
58. Миротворча діяльність ООН в 90-і роки XX ст. - на поч. XXI ст. 
59. Міжнародний тероризм в світовій політиці. 
60. Міжнародні наслідки розпаду СРСР. 
61. Місце і роль ОБСС в європейській політиці. 
62. Моделі процесу прийняття зовнішньополітичного рішення. 
63. Нарада з безпеки і співробітництва в Свропі. Гельсінський акт. 
64. Наслідки російської агресії проти України для європейської та глобальної безпеки. 
65. Неврегульовані конфлікти на просторі ОБСС. 
66. "Німецьке питання" після Другої світової війни. 
67. "Нова східна політика" ФРІІ. 
68. "Нове політичне мислення" у зовнішній політиці СРСР. 
69. Об'єднання Німеччини та його наслідки. 
70. Операції США та НАТО в Афганістані: причини та наслідки. 
71. Основні цілі та напрями реформування АСЕАН у XXI ст. 
72. Особливість політики Великої Британії щодо СС. 
73. «Особливі відносини» Великої Британії та США. 
74. Палестино-ізраїльське врегулювання у XXI ст. 
75. Паризька нарада країн-учасниць ІІБСС. Договір про звичайні збройні сили в Європі. 
76. Питання про відкриття "другого фронту" в Європі в 1941-1944 рр. 
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77. Питання ядерного роззброєння у другій половині 80-их - на початку 90-их рр. 
78. Підходи до визначення природи міжнародних відносин в ТМВ. 
79. Підходи Росії до організації системи європейської безпеки. Проект Договору 

європейську безпеку. 
80. Позиція ЄС та окремих країн-членів ЄС щодо анексії Криму та «української кризи». 
81. Політика сусідства ЄС та «Східне партнерство». 
82. Політика США в Європі по завершенні Другої світової війни. "План Маршала". 
83. Політика США щодо врегулювання «української кризи». 
84. Політика Франції на Африканському континенті в XXI ст. 
85. Політика Франції щодо стратегії розвитку Європейського Союзу. 
86. Політика ФРН у Східній Європі. 
87. Постконфліктне врегулювання в колишній Югославії. 
88. Проблема та етапи розширення ЄС. 
89. Проблема близькосхідного врегулювання на початку XXI ст. 
90. Проблема контролю над ядерними озброєннями та роззброєння на початку XXI ст. 
91. Проблеми регіональної системи безпеки у Східній Азії. 
92. Проблема реформування ООН після завершення «холодної війни». 
93. Проблема суб'єктності в теорії міжнародних відносин. 
94. Процес скорочення стратегічних наступальних озброєнь в російсько-американських 

відносинах у XXI сг. 
95. Радянсько-американські відносини у 80-і рр. XX ст. 
96. Радяясько-китайські відносини. 
97. Розширення ШОС: виклики і можливі наслідки. 
98. Роль Німеччини в європейських інтеграційних процесах. 
99. Роль США у постбіполярному світі. 
100.Російські проекти інтеграції на пострадянському просторі у XXI ст. ЄАЕС. 
101 .Російсько-китайське стратегічне партнерство. 
102.Рух неприєднання в міжнародних відносинах. 
103.Сила в міжнародних відносинах. 
104.Сирійська криза у світовій політиці. 
105.Становлення блокового протистояння в Європі після Другої світової війни. 
106.Створення держави Ізраїль. Перша арабо-ізраїльська війна. 
107.Створення та діяльність Африканського Союзу. 
108.Створення та еволюція Європейського Союзу. 
109.Створення та еволюція міжамериканської системи безпеки. 
1 ІО.Суецька криза. 
111.Тайванська проблема після завершення "холодної війни" 
112. Теорія демократичного миру: критичний аналіз. 
113. Теорія стабільності в міжнародних системах. 
114. Типологія конфліктів в міжнародних відносинах. 
115.Типологія міжнародних акторів. 
116.Трансформація НАТО після завершення «холодної війни». 
117.Трансформація ЄС. Лісабонський договір. 
118.Угода про асоціацію ЄС - Україна. 
119.Україна в процесі ядерного роззброєння. 
120.Україна в регіональних організаціях. 
121.Утворення та діяльність ООН в період «холодної війни». 
122.Формування антигітлерівської коаліції. 
123.Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин, її витоки та б 

засади 
124.Французько-німецьке партнерство в європейських інтеграційних процесах. 
125.Ядерна зброя Індії та Пакистану та міжнародний режим нерозповсюдження. 
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126.Ядерна програма Ірану у світовій політиці. 
127.Ядерний чинник у зовнішній політиці Франції. 
128.Японо-американський союз га проблема ремілітарізації Японії. 

ЗРАЗОК БІЛЕТУ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Спеціальність 291 - міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
Освітні програми: «Міжнародні відносини». «Зовнішня політика та національна безпека», 
«Європейські студії», «Дипломатія і міжнародне співробітництво», «Енергетична та 
екологічна безпека (East European studies)». «Східноєвропейські дослідження (East 
European studies)» 

Вступне випробування з фаху «Міжнародні відносини» для вступу на навчання 

за освітнім рівнем «магістр» 

БІЛЕТ № 1 

1. Арабо-ізраїльське протистояння у 60-70-і pp. 2. Проблема розширення НАТО на Схід. 
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