
Питання до модульної контрольної роботи № 2 

з  навчальної дисципліни «Міжнародні відносини і світова політика» 
 

1. Які основні підходи до інтерпретації процесів глобалізації в науковій літературі? 

2. У чому полягає вплив глобалізації на економічні процеси в світі? 

3. Як впливає глобалізація на зміну системи міжнародних відносин? 

4. «Культурна глобалізація»: в чому суть даного феномена? 

5. Перерахуйте протиріччя процесів глобалізації. 

6. Як змінюється роль національної держави в умовах глобалізації? 

7. У чому специфіка процесів глобалізації в індустріально розвинених країнах «золотого 

мільярда»? 

8. Дайте коротку характеристику антиглобалістського руху. 

9. Як можна оцінити політичні погляди глобалістів і антиглобалістів? 

10. Чим відрізняються сучасні підходи до розуміння безпеки від традиційних? 

11. Порівняйте режим колективної безпеки і режим безпеки на основі співробітництва: 

вкажіть схожість і відмінність. 

12. Назвіть основні принципи режиму нерозповсюдження ядерної зброї. 

13. Що таке порогові держави і які держави до них відносяться? 

14. Назвіть основні міжнародні нормативні акти про заборону хімічної і бактеріологічної 

зброї. 

15. Які договори були укладені в області обмеження і скорочення ядерної зброї? 

16. Що таке тероризм і в чому його небезпека в сучасних умовах? 

17. У чому полягають об'єктивні і суб'єктивні труднощі боротьби з міжнародним 

тероризмом? 

18. Як трансформується поняття безпеки в міжнародних відносинах в умовах глобалізації? 

19. У чому полягає відмінність між класичними та новими загрозами міжнародній безпеці? 

20. Чи сприяє глобалізація зменшенню кількості та/або інтенсивності міжнародних 

конфліктів? Відповідь обґрунтуйте. Які найважливіші функції виконують міжнародні 

конфлікти у глобалізованому світі? 

21. Чому традиційні засоби регулювання конфліктів стають неефективними? 

22. Яку роль відіграла Карибська криза у розумінні місця ядерного чинника у сучасному 

світі? 

23. Поясніть, яке значення ядерного чинника у формуванні нової системи міжнародних 

відносин. 

24. Розкрийте поняття “гарантоване взаємне знищення”. 

25. В чому полягає суть відмінностей у розвитку між «глобальним Півднем» і «глобальною 

Північчю»? 

26. Які показники використовують у процесі порівняння розвинених країн і країн, що 

розвиваються? 

27. Чим пояснюють проблему розриву соціально-економічного розвитку представники 

класичної і неокласичної теорій (як, на думку представників цієї теоретичної орієнтації, 

може бути подоланий даний розрив)? 

28. У чому вбачають причину нерівномірного розвитку по лінії «Північ-Південь» 

неомарксисти? 

29. Який підхід неореалізму до проблеми «Північ-Південь»? 

30. Які міжнародні організації займаються проблемою подолання відмінностей між 

розвиненими країнами і країнами, що розвиваються (на що спрямовані їхні зусилля)? 

31. Які основні положення меркантилізму? 

32. У чому суть економічного лібералізму? 

33. Які основні положення теорії суспільного вибору і неомарксизму? 

34. Що являє собою Бреттон-Вудська система? 

35. Які можна виділити провідні тенденції в розвитку міжнародної політичної економії? 

36. У чому особливості діяльності сучасних ТНК? 



37. У чому збігаються і в чому розходяться міжнародні право і мораль? 

38. Яка роль поняття «суверенітет» в міжнародному праві? 

39. Що собою являють закони і звичаї війни (які важливі міжнародні документи в цій галузі 

були прийняті)? 

40. Як в правовому відношенні регулюється діяльність дипломатичних представництв за 

кордоном? 

41. Які проблеми виникають в міжнародному праві (які можливі підходи до їх вирішення)? 

42. Чи є моральні норми універсальними чи вони обумовлені культурно-історичними 

особливостями? 

43. Які основні характеристики комунітаризму, космополітизму, скептицизму в області 

моралі? 

44. Які моральні підходи існують щодо застосування військових дій? 

45. Що таке зовнішня політика і дипломатія? 

46. Які існують підходи до аналізу процесу прийняття зовнішньополітичних рішень? 

47. Чому дослідники і політики багато уваги приділяють процесу прийняття 

зовнішньополітичних рішень? 

48. Які основні положення теорії раціонального вибору? 

49. Яка роль переговорів у дипломатичній практиці? 

50. У чому виявляються особливості сучасної дипломатії? 

51. Які існують форми багатосторонньої дипломатії? 

52. Що таке дипломатія на високому та найвищому рівні і яка її роль сьогодні? 

53. Які основні підходи до розуміння глобального управління? 

54. У чому відмінність понять «глобальний уряд» і «глобальне управління»? 

55. Чому одна держава, навіть найсильніша, навряд чи може керувати світом? 

56. Які риси глобального управління проявляються вже сьогодні? 

57. Які труднощі виникають у зв'язку з глобальним управлінням? 

58. Якj. може бути роль держав у глобальному управлінні? 

59. Які можливі шляхи розподілу управлінських повноважень між акторами в новій 

складній політичній структурі світу? 

 


