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Пояснювальна  заПиска

Курс “Актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи” 
(методологічні аспекти дослідження)” підготовлений відповідно до 
вимог базового курсу магістерських програм зі спеціальності “Між-
народні відносини”. 

Мета вивчення курсу — ознайомитись із сучасним станом і тен-
денціями теорії та практики досліджень розвитку у сфері зовнішньої 
політики країн Європи, їх роллю в регіональній та глобальній систе-
мах міжнародних відносин, а також з особливостями основних шкіл 
та наукових течій у цій сфері теоретичних знань. Багато уваги при 
вивченні курсу приділяється особливостям функціонування зовніш-
ньополітичного механізму європейських країн, розгляду інтеграль-
них комплексних теорій і футурологічних концепцій, пов’язаних із 
процесами глобалізації і фундаментальними змінами у структурі та 
характері міжнародних відносин на початку ХХІ ст.

ТемаТичний  План  
дисципліни  

“акТуальні  Проблеми   зовнішньої  ПоліТики  
країн  ЄвроПи”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль і. Предмет, основні характеристики  
та концептуальні засади наукових досліджень зовнішньої 
політики країн європи

1 Роль і місце досліджень зовнішньої політики країн Європи 
в сучасних науках про міжнародні відносини. Базові 
визначення та категорії, зв’язок  з іншими дисциплінами

змістовий модуль іі. Системний підхід як база сучасних 
досліджень зовнішньої політики країн європи

  2 Генеза та еволюція системних досліджень міжнародних 
відносин. Рівні та фази аналізу. Базові характеристики, 
структура та особливості функціонування складних 
міжнародних систем глобального та регіонального рівнів. 
Проблеми класифікації та диференціації
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1 2
змістовий модуль ііі. Сучасні теорії та концепції  
в наукових дослідженнях країн європи

3 Історичний підхід та його особливості. Політичний 
реалізм та неореалізм. Політичний ідеалізм та неоідеалізм. 
Біхевіоризм, неомарксизм, політичний фемінізм, 
цивілізаційні теорії та ін.

змістовий модуль іV. Аналіз та прогнозування 
в зовнішньополітичному механізмі та практиці 
міжнародних відносин європейських країн

4 Класичні підходи до аналізу і передбачення динаміки 
політичних систем. Основні школи і концепції сучасного 
зовнішньополітичного механізму розвинених країн. 
Принципи теорії вимірів параметрів соціально-політичних 
систем. Базові методи аналізу і прогнозування політики: 
класифікація та практична імплементація

змістовий модуль V. Роль і функції мозкових центрів у 
формуванні та імплементації зовнішньої політики країн 
НАтО та єС. Проблеми політизації експертизи  
та оптимізації рішень у зовнішньополітичному механізмі 
європейських країн

5 Мозкові центри в зовнішньополітичному механізмі  
та розвинених країнах Європи. Функції та механізми 
впливу і лобіювання. Проблеми політизації експертизи 
та методи їх вирішення. Прийняття та оптимізація 
політичного рішення

змістовий модуль Vі. Стратегічні дослідження, теорія 
та практика переговорів, врегулювання конфліктів, 
порівняльні дослідження європейської політики

6 Засади стратегічних досліджень світової політики  
та міжнародних відносин. Політика і стратегія. Теорія  
та практика переговорів у сучасному 
зовнішньополітичному механізмі. Методи аналізу та 
врегулювання конфліктів і порівняльних досліджень у 
політичній практиці країн Європи
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1 2
змістовий модуль Vіі. Методи аналізу, розробки 
та імплементації асиметричних стратегій, контрстратегій 
та програм у зовнішньополітичній практиці країн регіону 

7 Асиметричні відносини в міжнародних відносинах  
та зовнішній політиці країн Європи. Асиметрія 
двосторонніх відносин та її особливості. Асиметричні 
стратегії та контрстратегії та критерії їх ефективності
змістовий модуль Vііі. економізація 
зовнішньополітичної діяльності країн європи. 
Міжнародні режими та міжнародні інститути

8 Процеси “економізації” зовнішньополітичної діяльності 
в сучасному світі. Теорія та практика “мондіалізму” 
та переродження геополітики в геоекономіку. Міжнародна 
політична економіка та МВ. Міжнародні режими 
та міжнародні інститути: моделі політичного реалізму 
та політичного ідеалізму
змістовий модуль IX. Процеси глобалізації та нові 
виклики і проблеми зовнішньої політики європейських 
країн

9 Глобальні трансформації та фундаментальні зміни 
міжнародних відносин і зовнішньополітичної практики 
країн світу. Політика європейських країн та України 
в умовах глобалізації економіки і взаємозалежності
змістовий модуль X. Футурологія міжнародних відносин 
і  роль європейських країн у процесах становлення 
“нового світового порядку” 

10 Міжнародні відносини і футурологія. Класифікація 
базових шкіл і течій сучасної футурології міжнародних 
відносин. “Оптимістичний” і “песимістичний” напрями, 
“технологічний детермінізм і розчарування у прогресі”. 
Концепції “індустріального”, “постіндустріального”, 
“технотронного”, “інформаційного” та “електронного” 
суспільств. Прогнози і моделі нового світового 
економічного та політичного порядку. Альтернативні 
моделі ролі та місця України у світі майбутнього

Разом годин: 216
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змісТ  
дисципліни  

“акТуальні  Проблеми  зовнішньої  ПоліТики  
країн  ЄвроПи”

змістовий модуль і.  Предмет, основні характеристики  
та концептуальні засади наукових  
досліджень зовнішньої політики країн 
європи

Тема 1. роль і місце досліджень зовнішньої політики країн 
Європи в сучасних науках про міжнародні  
відносини. базові визначення та категорії, зв’язок  
з іншими дисциплінами

Роль і місце досліджень зовнішньої політики країн Європи в су-
часних науках про міжнародні відносини. Предмет, методологічні 
принципи та категоріальний апарат наукових досліджень. Базові 
визначення та категорії, зв’язок з іншими дисциплінами. Проблеми 
класифікації та диференціації. Співвідношення теоретичного та емпі-
ричного рівнів досліджень. Структурні характеристики: видова та ти-
пологічна структури наукових досліджень зовнішньої політики країн 
Європи. Структурно-функціональні рівні системи міждержавних 
відносин країн Європи. Глобальний рівень: роль і місце європейських 
країн. Регіональний і субрегіональний рівні. Взаємодія глобального 
рівня зі структурами регіональних і субрегіональних рівнів. Рівень 
групових (коаліційних і міжкоаліційних) відносин. Рівень двосто-
ронніх відносин і його особливості. 

Література [1–11; 56–66]

змістовий модуль іі. Системний підхід як база сучасних 
досліджень зовнішньої політики країн 
європи

Тема 2.  Генеза та еволюція системних досліджень   
міжнародних відносин. рівні та фази аналізу.  
базові характеристики, структура та особливості  
функціонування складних міжнародних систем  
глобального та регіонального рівнів. Проблеми класи-
фікації та диференціації

Генеза та еволюція системних досліджень міжнародних відносин. 
Рівні та фази аналізу.
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Базові характеристики, структура та особливості функціонування 
складних міжнародних систем глобального та регіонального рівнів. 
Проблеми класифікації та диференціації. Міжнародні системи та 
навколишнє середовище. Елемент, компонент, структура, функція. 
Основні особливості та класифікація міжнародних систем глобаль-
ного та регіонального рівнів. Динаміка та фази еволюції регіональних 
міжнародних систем. Характеристики та принципи організації регіо-
нальних систем. Національний суверенітет, територіальна цілісність 
та формальна рівність держав як базові принципи функціонування 
системи європейських держав-націй.

Література [1; 3; 4; 69–78]

змістовий модуль ііі.  Сучасні теорії та концепції в наукових 
дослідженнях країн європи 

Тема 3. історичний підхід та його особливості.  
Політичний реалізм та неореалізм. Політичний 
ідеалізм та неоідеалізм. біхевіоризм, неомарксизм, 
політичний фемінізм, цивілізаційні теорії та ін.

Базові принципи класичної школи політики європейських країн. Іс-
торичний підхід та його особливості. Політичний реалізм та неореалізм. 
Фукідід, Гоббс, Макіавеллі та Ганс Моргентау. Неореалізм ядерної доби, 
недоліки і обмеження політичного реалізму.

Політичний ідеалізм та неоідеалізм: Руссо, Кант та Вудро Вілсон. 
Програма реформ європейської політики неолібералізму. Біхевіоризм 
та постбіхевіоризм. Факторні теорії та теорії поля. Проект “Вимірю-
ваність націй”. Неомарксизм, політичний фемінізм, цивілізаційні та 
культурологічні теорії.

Ліберальна програма європейської політики: міжнародне право, 
міжнародні організації, інтеграція та демократизація.

Програма безпеки політичного реалізму: союзи, блоки, баланс сил, 
контроль над озброєннями.

Література [2–19; 59–75]
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змістовий модуль IV.  Аналіз та прогнозування  
в зовнішньополітичному механізмі  
та практиці міжнародних відносин  
європейських країн

Тема 4. класичні підходи до аналізу і передбачення динаміки 
політичних систем. основні школи і концепції  
сучасного зовнішньополітичного механізму  
розвинених країн. Принципи теорії вимірів  
параметрів соціально-політичних систем.  
базові методи аналізу і прогнозування політики:  
класифікація та практична імплементація

Класичні підходи до аналізу і передбачення динаміки політичних 
систем. Основні особливості сучасного зовнішньополітичного ме-
ханізму європейських країн. Принципи теорії вимірів параметрів со-
ціально-політичних систем. Проблема вимірів у суспільних науках. 
Ефект соціального зворотного зв’язку. Неможливість повного кіль-
кісного опису об’єкта аналізу. Системи показників та індикаторів як 
інструмент вивчення і аналізу соціально-політичних систем. Мето-
ди відбору таі інтеграції показників. Вагові коефіцієнти. Генеральні, 
узагальнені показники (індекси). Методи багатовимірності статис-
тики: факторний аналіз. Кластерний аналіз, методи “розпізнавання 
образів”. Критерії відбору показників і оцінки рівня їх репрезента-
тивності. “Профіль” прогнозу і “прогностичний фон”. Принципи по-
будови комплексних систем соціально-політичної статистики.

Сучасні методи аналізу і прогнозування. Пошукові та норматив-
ні методи. Опитування громадської думки, експертні методи, методи 
моделювання, ігрові, сумарні морфологічні та інші методи. Проблеми 
класифікації методів аналізу і прогнозування.

Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності. Ін-
формаційні “проколи” в зовнішньополітичному механізмі європейсь-
ких країн. 

Література [1; 3; 9; 14; 56–64]
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змістовий модуль V.  Роль і функції мозкових центрів  
у формуванні та імплементації зовнішньої 
політики країн НАтО та єС. Проблеми 
політизації експертизи та оптимізації 
рішень у зовнішньополітичному механізмі 
європейських країн

Тема 5. мозкові центри в зовнішньополітичному механізмі 
та розвинених країнах Європи. Функції та механізми 
впливу і лобіювання. Проблеми політизації  
експертизи та методи їх вирішення. Прийняття  
та оптимізація політичного рішення

Мозкові центри в зовнішньополітичному механізмі та розвинених 
країнах Європи. Функції та механізми впливу і лобіювання. Основ-
ні типи та “сфери відповідальності” європейських мозкових центрів. 
Роль, функції та механізми впливу мозкових центрів на процеси фор-
мування та імплементації зовнішньої політики країн Європи. Транс-
атлантичні зв’язки.

Прийняття та оптимізація політичного рішення. Основні моделі 
формування і прийняття зовнішньополітичного рішення. Успіхи і 
обмеження загальної теорії рішень. Інформація як база підготовки 
зовнішньополітичного рішення. Прогнозування як база оптимізації 
зовнішньополітичного рішення. Підходи та методи вирішення про-
блем політизації експертизи і оптимізації рішень, що приймаються. 
Інформаційні потоки і основні проблеми аналітичного забезпечення 
процесу формування та імплементації зовнішньої політики. Базові 
принципи та етапи організації інформаційно-аналітичної роботи. 
Типи і форми інформаційної продукції, що готується і циркулює в 
зовнішньополітичному апараті сучасної держави. Проблеми аналі-
тичного опрацювання інформації в державному апараті та урядових 
структурах. Шляхи підвищення рівня інформаційно-аналітичної ро-
боти.

Система цілей цінностей суспільства в підготовці, аналізі та фор-
муванні зовнішньої політики.

Література [9; 10; 14; 71; 78; 79]
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змістовий модуль VI.  Стратегічні дослідження, теорія  
та практика переговорів, врегулювання 
конфліктів, порівняльні дослідження 
європейської політики

Тема 6. засади стратегічних досліджень світової політики 
та міжнародних відносин. Політика і стратегія.  
Теорія та практика переговорів у сучасному  
зовнішньополітичному механізмі. методи аналізу  
та врегулювання конфліктів і порівняльних  
досліджень у політичній практиці країн Європи

Предмет стратегічних досліджень (СД). Основні визначення, 
термінологія і зв’язок з іншими дисциплінами. СД і теорія МВ, СД і 
конфліктологія, СД і дослідження миру. Основні напрями, апарат та 
проблеми СД.

Політика і стратегія. Теорія та практика переговорів у сучасному 
зовнішньополітичному механізмі європейських країн. Методи та тех-
ніка аналізу і врегулювання конфліктів та порівняльних досліджень 
у політичній практиці країн Європи. Основні принципи, етапи і про-
блеми розробки ефективної стратегії. Розширення поняття стратегії. 
Стратегії виживання. Стратегії розвитку. Стратегії національної без-
пеки. Проблема вибору стратегії. Стратегія нейтралітету і позаблоко-
вості (на прикладі Австрії і Швеції).

“Велика” стратегія і сучасні стратегічні доктрини країн європейсь-
кої спільноти (ЄС) (порівняльні дослідження). Стратегічні розробки 
центральних інститутів в ЄС і окремих країнах (Великій Британії, 
Німеччині, Франції на перспективу). Стратегічні завдання інтегра-
ційних інститутів (ЄС, ЗЄС, ОБСЄ) у ХХІ ст. 

Україна у стратегічних доктринах країн Європи.
Література [9; 16; 18; 25; 44–58; 71; 75]
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змістовий модуль VII.  Методи аналізу, розробки  
та імплементації асиметричних стратегій, 
контрстратегій та програм   
у зовнішньполітичній практиці країн 
регіону 

Тема 7. асиметричні відносини в міжнародних відносинах  
та зовнішній політиці країн Європи. асиметрія  
двосторонніх відносин та її особливості.  
асиметричні стратегії та контрстратегії  
та критерії їх ефективності

Асиметричні відносини в міжнародних відносинах та зовнішній 
політиці країн Європи. Методологічні засади вивчення асиметричних 
відносин. Концептуальні засади і проблеми класифікації. Передумо-
ви та особливості формування асиметрії в міжнародних відносинах. 
Асиметрія зовнішніх і внутрішніх впливів.

Асиметрія двосторонніх відносин та її особливості. Асиметрія 
міжнародних економічних відносин та її специфіка. Військово-полі-
тичні аспекти асиметричних відносин. Асиметричні відносини в гу-
манітарній та культурологічній сферах. Асиметричний характер між-
народних конфліктів, типи та види асиметрій. Мораль і політика в 
асиметричних відносинах на світовій арені. Морально-етичний вимір 
асиметричних стратегій.

Асиметричні стратегії та контрстратегії і критерії їх ефектив-
ності.

Література [1; 3; 36–40; 42; 43]
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змістовий модуль VIII.  економізація зовнішньополітичної 
діяльності країн європи.   
Міжнародні режими та міжнародні 
інститути

Тема 8. Процеси “економізації” зовнішньополітичної діяльності 
в сучасному світі. Теорія та практика “мондіалізму” 
та переродження геополітики в геоекономіку.  
міжнародна політична економіка та мв. міжнародні 
режими та міжнародні інститути: моделі політичного 
реалізму та політичного ідеалізму

Міжнародні економічні відносини та зовнішня політика. Проце-
си “економізації” зовнішньополітичної діяльності в сучасному світі. 
Міжнародні інтеграційні процеси та зовнішня політика країн Євро-
пи. Теорія та практика “мондіалізму” та переродження геополітики в 
геоекономіку. Френсіс Фукуяма і “кінець історії”. Жак Атталі та гео-
економіка. 

Самуель Хантінгтон і неоатлантизм. Міжнародна політична еко-
номіка та внутрішня політика країн ЄС. Міжнародні режими та між-
народні інститути: моделі політичного реалізму та політичного іде-
алізму. Транснаціональні актори та їх роль. Глобалізація міжнародних 
режимів: конкуруючі тенденції та підходи.

Основні пріоритети та напрями імплементації процесів “еконо-
мізації” зовнішньополітичної діяльності України відповідно до гло-
бальних тенденцій у сучасних міжнародних відносинах та практиці 
країн Європи.

Література [1–3; 9; 24; 44–53; 71]

змістовий модуль IX.  Процеси глобалізації та нові виклики 
і проблеми зовнішньої політики  
єврпейських країн

Тема 9. Глобальні трансформації та фундаментальні зміни 
міжнародних відносин і зовнішньополітичної  
практики країн світу. Політика європейських країн 
та україни в умовах глобалізації економіки  
і взаємозалежності

Глобальні трансформації та фундаментальні зміни міжнародних 
відносин і зовнішньополітичної практики країн світу. Сучасні кон-
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цепції та парадигми глобалістики і глобалізації політичного еконо-
мічного та соціального розвитку. Глобальне управління та глобаль-
ний менеджмент. Політика європейських країн та України в умовах 
глобалізації економіки і взаємозалежності.

Глобальні проблеми та безпека розвитку: досвід країн Європи. 
Глобальні трансформації та еволюція концепцій державності в євро-
пейських країнах. Від концепції національного суверенітету до кон-
цепції функціонального. Співвідношення глобальних, регіональних і 
національних пріоритетів в епоху глобалізації. Регулятивні механіз-
ми глобальних і регіональних міжнародних систем.

Стратегічний вибір України у ХХІ ст.: захист національних інте-
ресів, безпека розвитку і конкурентоспроможність в Європі й світі.

Література [7–9; 13–14; 28; 65–75]

змістовий модуль Х. Футурологія міжнародних відносин  
і роль європейських країн у процесах   
становлення “нового світового порядку” 

Тема 10. міжнародні відносини і футурологія. класифікація 
базових шкіл і течій сучасної футурології міжнародних 
відносин. “оптимістичний” і “песимістичний” напрями, 
“технологічний детермінізм і розчарування у прогресі”. 
концепції “індустріального”, “постіндустріального”, 
“технотронного”, “інформаційного” та “електронного” 
суспільств. Прогнози і моделі нового світового   
економічного та політичного порядку. альтернативні 
моделі ролі та місця україни у світі майбутнього

Міжнародні відносини і футурологія. Класифікація базових шкіл 
і течій сучасної футурології міжнародних відносин. “Оптимістичний” 
і “песимістичний” напрями, технологічний детермінізм і розчаруван-
ня у прогресі. Концепції “індустріального”, “постіндустріального”, 
“технотронного”, “інформаційного” та “електронного” суспільств.

Основні положення та постулати праць У. Ростоу, Дж. Гелбрейта, 
Д. Белла, З. Бжезинського, У. Фромма, Дж. Макдермотта, Г. Кана, 
Дж. Нейсбітта, А. Азімова, О. Тоффлера та ін. Доповіді Римського 
Клубу та їх роль у сучасному світі. Моделі та прогнози Дж. Форрес-
тера, Д. Медоуза, М. Месаровича, Е. Пестеля, Д. Габора, Е. Ласло, 
Т. Монбріаля, Дж. Боткіна, А. Кінга, Б. Гаврилишина та ін.
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Новий світовий порядок та перспективи розвитку країн Європи і 
цивілізації загалом у футурологічних моделях і прогнозах. 

Література [3; 7–8; 21–25; 71; 75; 79]

ПиТання  для  самоконТролю

 1. Предмет, методологічні принципи та категоріальний апарат до-
сліджень зовнішньої політики країн Європи в сучасних науках 
про міжнародні відносини.

 2. Базові визначення та категорії наукових досліджень зовнішньої 
політики країн Європи, зв’язок з іншими дисциплінами. Пробле-
ми класифікації та диференціації. 

 3. Співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів наукових 
досліджень зовнішньої політики країн Європи. Структурні харак-
теристики: видова та типологічна структури наукових досліджень 
зовнішньої політики країн Європи. 

 4. Структурно-функціональні рівні системи міждержавних відносин 
країн Європи. Глобальний рівень: роль і місце європейських країн. 

 5. Структурно-функціональні рівні системи міждержавних відносин 
країн Європи. Регіональний і субрегіональний рівні. Взаємодія гло-
бального рівня зі структурами регіональних і субрегіональних рів-
нів. 

 6. Структурно-функціональні рівні системи міждержавних відносин 
країн Європи. Рівень групових (коаліційних і міжкоаліційних) від-
носин. 

 7. Структурно-функціональні рівні системи міждержавних відносин 
країн Європи. Рівень двосторонніх відносин та його особливості.

 8. Генеза та еволюція системних досліджень міжнародних відносин. 
Рівні та фази аналізу.

 9. Базові характеристики, структура і особливості функціонування 
складних міжнародних систем глобального та регіонального рів-
нів.

 10. Міжнародні системи та навколишнє середовище. Елемент, ком-
понент, структура, функція. 

 11. Основні особливості та класифікація міжнародних систем гло-
бального і регіонального рівнів. Динаміка та фази еволюції регіо-
нальних міжнародних систем. 

 12. Характеристики та принципи організації регіональних систем. 
Національний суверенітет, територіальна цілісність і формальна 
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рівність держав як базові принципи функціонування системи єв-
ропейських держав-націй.

 13. Базові принципи класичної зовнішньополітичної школи євро-
пейських країн. Історичний підхід та його особливості. 

 14. Політичний реалізм та неореалізм. Фукідід, Гоббс, Макіавеллі та 
Ганс Моргентау.

 15. Неореалізм ядерної доби, недоліки і обмеження політичного ре-
алізму.

 16. Політичний ідеалізм та неоідеалізм: Руссо, Кант та Вудро Віл-
сон.

 17. Програма реформ європейської політики неолібералізму.
 18. Біхевіоризм та постбіхевіоризм. Факторні теорії та теорії поля. 

Проект “Вимірюваність націй”. 
 19. Неомарксизм, політичний фемінізм, цивілізаційні та культуроло-

гічні теорії.
 20. Ліберальна програма європейської політики: міжнародне право, 

міжнародні організації, інтеграція та демократизація.
 21. Програма безпеки політичного реалізму: союзи, блоки, баланс 

сил, контроль над озброєннями.
 22. Класичні підходи до аналізу і передбачення динаміки політичних 

систем. Особливості сучасного зовнішньополітичного механізму 
європейських країн.

 23. Принципи теорії вимірів параметрів соціально-політичних сис-
тем. Проблема вимірів у суспільних науках. 

 24. Ефект соціального зворотного зв’язку. Неможливість повного 
кількісного опису об’єкта аналізу в міжнародних системах.

 25. Системи показників та індикаторів як інструмент вивчення і 
аналізу соціально-політичних систем. Методи відбору та інтегра-
ції показників. Вагові коефіцієнти.

 26. Генеральні, узагальнені показники (індекси). Методи багато-
вимірності статистики: факторний аналіз. Кластерний аналіз, ме-
тоди “розпізнавання образів”. Критерії відбору показників і оцін-
ки рівня їх репрезентативності.

 27. “Профіль” прогнозу і “прогностичний фон”. Принципи побудови 
комплексних систем соціально-політичної статистики.

 28. Сучасні методи аналізу і прогнозування. Пошукові і нормативні 
методи.

 29. Сучасні методи аналізу і прогнозування. Опитування громадсь-
кої думки, експертні методи.
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 30. Сучасні методи аналізу і прогнозування. Методи моделювання, 
ігрові, сценарні, морфологічні та ін. 

 31. Сучасні методи аналізу і прогнозування. Проблеми класифікації 
методів аналізу і прогнозування.

 32. Інформація і ефективність зовнішньополітичної діяльності. Ін-
формаційні “проколи” у зовнішньополітичному механізмі євро-
пейських країн.

 33. Мозкові центри в зовнішньополітичному механізмі та розвине-
них країнах Європи. Функції і механізми впливу та лобіювання. 

 34. Основні типи та “сфери відповідальності” європейських мозко-
вих центрів. Роль, функції та механізми впливу мозкових центрів 
на процеси формування та імплементації зовнішньої політики 
країн Європи. 

 35. Основні типи та “сфери відповідальності” європейських мозко-
вих центрів. Трансатлантичні зв’язки.

 36. Прийняття та оптимізація політичного рішення Mоделі форму-
вання і прийняття зовнішньополітичного рішення. Успіхи і обме-
ження загальної теорії рішень. 

 37. Інформація як база підготовки зовнішньополітичного рішення. 
Прогнозування як база оптимізації зовнішньополітичного рішен-
ня. Підходи та методи вирішення проблем політизації експертизи 
і оптимізації рішень, що приймаються.

 38. Інформаційні потоки і основні проблеми аналітичного забезпе-
чення процесу формування та імплементації зовнішньої політи-
ки. 

 39. Базові принципи і етапи організації інформаційно-аналітичної 
роботи. Типи і форми інформаційної продукції, що готується і 
циркулює в зовнішньополітичному апараті сучасної держави. 

 40. Проблеми аналітичного опрацювання інформації в державному 
апараті та урядових структурах. Шляхи підвищення рівня інфор-
маційно-аналітичної роботи.

 41. Система цілей цінностей суспільства в підготовці, аналізі та фор-
муванні зовнішньої політики.

 42. Предмет стратегічних досліджень. Основні визначення, терміно-
логія і зв’язок з іншими дисциплінами.

 43. Предмет стратегічних досліджень і теорія МВ, СД і конфліктоло-
гія, СД і дослідження миру.

 44. Предмет стратегічних досліджень. Основні напрями, апарат та 
проблеми СД.
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 45. Теорія та практика переговорів у сучасному зовнішньополітично-
му механізмі європейських країн. 

 46. Методи і техніка аналізу та врегулювання конфліктів і порівняль-
них досліджень у політичній практиці країн Європи. 

 47. Політика і стратегія. Основні принципи, етапи і проблеми розроб-
ки ефективної стратегії. Розширення поняття стратегії. 

 48. Політика і стратегія. Стратегії виживання. Стратегії розвитку. 
 49. Політика і стратегія. Стратегії Національної безпеки. Проблема 

вибору стратегії.
 50. Політика і стратегія. Стратегія нейтралітету і позаблоковості (на 

прикладі Австрії і Швеції). 
 51. Політика і стратегія. “Велика” стратегія і сучасні стратегічні до-

ктрини країн європейської спільноти (порівняльні досліджен-
ня). 

 52. Політика і стратегія. Стратегічні розробки центральних інсти-
тутів ЄС і окремих країн (Великої Британії, Німеччини, Франції 
на перспективу). 

 53. Стратегічні завдання інтеграційних інститутів (ЄС, ЗЄС, ОБСЄ) 
у ХХІ ст.

 54. Україна у стратегічних доктринах країн Європи. 
 55. Асиметричні відносини в міжнародних відносинах та зовнішній 

політиці країн Європи. Методологічні засади вивчення асимет-
ричних відносин. Концептуальні засади і проблеми класифікації. 

 56. Передумови та особливості формування асиметрії в міжнародних 
відносинах. Асиметрія зовнішніх і внутрішніх впливів.

 57. Асиметрія двосторонніх відносин та її особливості. 
 58. Асиметрія міжнародних економічних відносин та її специфіка. 
 59. Військово-політичні аспекти асиметричних відносин. 
 60. Асиметричні відносини в гуманітарній та культурологічній сфе-

рах. 
 61. Асиметричний характер міжнародних конфліктів, типи та види 

асиметрій.
 62. Мораль і політика в асиметричних відносинах на світовій арені. 

Морально-етичний вимір асиметричних стратегій.
 63. Асиметричні стратегії, контрстратегії та критерії їх ефектив-

ності.
 64. Міжнародні економічні відносини та зовнішня політика. 
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 65. Процеси “економізації” зовнішньополітичної діяльності в сучас-
ному світі. Міжнародні інтеграційні процеси та зовнішня політи-
ка країн Європи.

 66. Теорія та практика “мондіалізму” і переродження геополітики в 
геоекономіку.

 67. Френсіс Фукуяма і “кінець історії”.
 68. Жак Атталі та геоекономіка. 
 69. Самуель Хантінгтон і неоатлантизм.
 70. Міжнародна політична економіка та внутрішня політика країн 

ЄС.
 71. Міжнародні режими та міжнародні інститути: моделі політично-

го реалізму та політичного ідеалізму. 
 72. Транснаціональні актори та їх роль. Глобалізація міжнародних 

режимів: конкуруючі тенденції та підходи. 
 73. Основні пріоритети та напрями імплементації процесів “еконо-

мізації” зовнішньополітичної діяльності України відповідно до 
глобальних тенденцій у сучасній міжнародній практиці країн Єв-
ропи.

 74. Глобальні трінсформації та фундаментальні зміни міжнародних 
відносин і зовнішньополітичної практики країн світу.

 75. Сучасні концепції і парадигми глобалістики та глобалізації полі-
тичного економічного й соціального розвитку. Глобальне управ-
ління та глобальний менеджмент. 

 76. Політика європейських країн та України в умовах глобалізації 
економіки та взаємозалежності.

 77. Глобальні проблеми та безпека розвитку: досвід країн Європи.
 78. Глобальні трансформації та еволюція концепцій державності в 

європейських країнах. 
 79. Від концепції національного суверенітету до концепції функціо-

нального.
 80. Співвідношення глобальних, регіональних і національних пріо-

ритетів в епоху глобалізації. 
81. Регулятивні механізми глобальних і регіональних міжнародних 

систем.
 82. Стратегічний вибір України у ХХІ ст. Захист національних інте-

ресів, безпека розвитку та конкурентоспроможність в Європі й 
світі.

 83. Міжнародні відносини і футурологія. Класифікація базових шкіл 
і течій сучасної футурології міжнародних відносин.
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 84. “Оптимістичний” і “песимістичний” напрями, технологічний де-
термінізм і розчарування у прогресі.

 85. Концепції “індустріального”, “постіндустріального”, “технотрон-
ного”, “інформаційного” та “електронного” суспільств.

 86. Основні положення та постулати праць У. Ростоу, Дж. Гелбрейта.
 87. Основні положення та постулати праць Д. Белла, З. Бжезинського.
 88. Основні положення та постулати праць У. Фромма, Дж. Мак-

дермотта, Г. Кана, Дж. Нейсбітта.
 89. Основні положення та постулати праць А. Азімова, О. Тоффлера. 
 90. Доповіді Римського Клубу та їх роль у сучасному світі.
 91. Моделі та прогнози Дж. Форрестера, Д. Медоуза.
 92. Моделі та прогнози М. Месаровича, Е. Пестеля.
 93. Моделі та прогнози Д. Габора, Е. Ласло, Т. Монбріаля, Дж. Боткі-

на.
 94. Моделі та прогнози А. Кінга, Б. Гаврилішина.
 95. Новий світовий порядок та перспективи розвитку країн Європи і 

цивілізації загалом у футурологічних моделях та прогнозах. 
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