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Т  Е  М  И 

БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ  

для студентів спеціальності «Політологія»  

(4 курс – денне відділення, 5-й курс З/В) 

___________________________________________________________________ 

 

Професор Попков В.В. 

1. І. Валлерстайн про кінець ліберальної ідеології. 

2. Роль християнства у формуванні європейської політичної культури. 

3. Платон: розчарування у демократії та пошук більш ефективної політичної 

системи. 

4. Епоха Відродження: розкріпачення особистості та сплеск політичного 

авантюризму. 

5. “Суспільство спектакля” у XXI ст. 

6. “Захід Європи” О. Шпенглера та “Смерть Заходу” П. Бьюкенена: 

порівняння концептів. 

 

 Професор Мілова М.І. 

1. Парламентські вибори 2019 в Україні в оцінках міжнародних організацій: 

спостереження за виборами. 

2. Депутати Одеси у Верховній Раді України: конструктивізм та 

результативність відстоювання регіональних інтересів. 

 

Доцент Григор`єв О.В. 

1. Виборча система сучасної України: еволюція, проблеми та перспективи. 

 

Доцент Грозіцька Т.Ю. 

1. Плюралістична теорія демократії та політичний процес в сучасній Україні. 

2. Парламентська та президентська форми правління державою: аналіз 

сучасної західної політології. 

3. Елітарна теорія демократії та особливості трансформації політичних еліт в 

сучасній Україні. 



 

 

4. Партисипаторна теорія демократії та форми політичної участі в сучасних 

демократичних країнах. 

5. Особливості демократизації в сучасній Україні в контексті західних 

політологічних концепцій. 

 

    Доцент Ніколаєва М.І.  

1.Принцип поділу державної влади і проблеми забезпечення єдності влади. 

2.Правова та інституційна основи ЄС.  

3.Основні теоретичні підходи до вивчення «безпеки». 

4.Структура і види безпеки в епоху глобалізації.  

5.Демократизація як глобальний процес: сучасні виклики та перспективи. 

 

Доцент Огаренко Є.С. 

1. Семантичний потенціал іміджмейкінгу. 

2. Концепція «політичного» К.Шмітта  та сучасний неоконсерватизм. 

3. Декаданс мас-медіа і сучасна демократія. 

4. Соціокультурний сенс концепції «дисциплінарної влади» М.Фуко. 

5. Політична пропаганда в умовах мережевого суспільства: специфіка та 

ефективність. 

 

Доцент Степанова Н.Є. 

1. Перехідний стан суспільства та особливості його політичної динаміки: 

теоретичні й практичні проблеми. 

2. Політичні процеси в Україні в світлі парадигми соціо-синергетики. 

3.Модерні та постмодерні риси політичної реальності сучасної України. 

4. Модернізація сучасного Китаю: політологічний аналіз досвіду. 

5. Консолідована демократія: основні характеристики та умови формування. 

6. Кризи політичного режиму в пострадянських країнах: конфліктологічний 

аналіз. 

7. Політичне посередництво у міжнародних конфліктах: теоретичні підходи і 

практичний досвід. 

 

Доцент Хорошилов О.Ю. 

1. Кінематограф у системі засобів політики історичної пам’яті сучасних 

європейських країн. 



 

 

2. Захист прав національних меншин як складова процесу демократизації: 

правові засади, європейська практика. 

3. Етична інфраструктура діяльності державних службовців: світовий досвід, 

вітчизняні реалії. 

 

          Доцент Шабанов М.О. 

1. Сучасні політичні клани як інституційна форма впливу на перебіг 

соціально — політичних процесів. 

2. Антропологічний підхід до дослідження владного дискурсу у 

пострадянських країнах. 

3. Політична корупція як деструктивне явище: чинники виникнення та 

основні засоби протидії.  

4. Авторитарний політичний режим - еволюція в умовах глобалізаційних 

змін  та гібридизації. 

5. Політичний консалтинг в Україні: специфіка, проблемні аспекти розвитку 

та інновації. 

6. Негативна політична реклама в Україні: специфіка, форми та технології. 

7. Сучасний лобiзм у вимiрi комунiкацiйних практик: основнi  аспекти 

полiтичного впливу. 

8. Політичний ризик від теорії до практики: особливості концептуалізації, 

аналізу та прогнозування.  

9. Інформаційно-аналітичний продукт у прикладних політичних досліджень. 

10. Методологія політичної науки — розробка, застосування у дослідницькій 

роботі та практично - прикладні проблеми. 

11. Політичний моніторинг як інструмент аналітики та управління 

соціально-політичними процесами. 

12. Стратегія маркетингового дослідження політичного ринку в умовах 

соціальної нестабільності. 

13. Сучасний політичний режим як аналітична проблема: особливості 

концептуалізації та практичний вимір. 

14. Політична мобільність як елемент модернізації суспільства в умовах 

нестабільності суспільного розвитку. 

15. Феномен та концепція гібридної війни в контексті міждержавного 

протистояння: інформаційні аспекти та виклики. 

 

 



 

 

 Ст. викладач Хрустінський О.В.  

1.Політичний процес та політичні технології. 

2.Політичний процес і політична діяльність. Поняття, суб"єкти, рівні і види. 

4.Інститут політичного лідерства: основні характеристики. 

5.Конфлікт і консолідація у політиці. 

6.Передумови виникнення, суть і функції політичних партій і політичних 

рухів. 

7.Становлення політичного плюралізму і багатопартійності в сучасній 

Україні. 

9.Національний суверенітет і політичне самовизначення націй. 

11.Національні інтереси України та їх реалізація через зовнішню політику. 

12.Нормативне регулювання політічного процесу та місце особи в цьому 

процесі. 

13Групи інтересів та групи тиску: формування та взаємодія. 

15. Нація як суб"єкт політики. 

16.Держава як тип суспільної організації  як система владних інститутів. 

17.Сучасні демократичні держави: форми правління і політичний режим. 

19.Зовнішня політика держави і міжнародні відносини. Основні напрямки 

державної  політики в Україні. 

20. Місцеве самоврядування в контексті сучасної демократії. 

21. Бюрократія і демократичне управління. 

22. Громадська думка як інститут демократичного суспільства. 

23. Елементи демократії в українській історичній традиції. 

 

Викладач Дідук В.М. 

1. Центри політичного прогнозування в Україні: проблеми становлення та 

перспективи розвитку.  

2. Експертні методи в політичному прогнозуванні: загальні риси та 

особливості. 

3. Сценаріотехніка як метод політичного прогнозування: види та особливості 

застосування. 

4. Метод Дельфі в політичному прогнозуванні: технологія здійснення та 

специфіка використання. 

 

Викладач Дяченко О.В. 

1. Діджіталізація політичної комунікації в період карантину ( Covid 19). 



 

 

2.Інформаційна війна: еволюція форм і методів. 

3. Соціальні мережі як сінхронізатори  антиурядових виступів ( на прикладі 

Білорусії 2020 р.). 

4 Роль ЗМІ в підготовці і здійсненні політичних трансформацій. 

 

Кафедра світової політики. 

1. Багаторівневе територіальне управління в ЄС: реформи децентралізації. 

2. Децентралізація в Україні: цілі та результати реформування. 

3. Участь України в реалізації міжнародно-правових стандартів у сфері 

захисту прав людини. 

4. Захист прав національних меншин в країнах Європи: інститути та 

механізми. 

5. Міжнародно-правовий режим територій, що знаходяться під суверенітетом 

і юрисдикцією Франції (країна на вибір: США, Великобританія). 

6. “Пастка Фукідіда” : китайсько-американські міждержавні відносини на 

початку XXI  століття. 

7. Міграційна політика країн Європи: наслідки для України. 

8. “Геостратегічне мислення” та військово-політичні альянси країн Європи 

початку ХХI століття. 

9. Виборчі системи та технології в Україні: 1994-2020 роки. 

10. Арктика в геополітичних стратегіях ХХI  століття. 

11. Військово-політичне співробітництво України та ЄС. 

12. Україна в польських (іншої держави на вибір) зовнішньополітичних 

доктринах: історія та сучасність. 

13. Геостратегія та зовнішня політика Туреччини за часів правління 

Ердогана. 

14. Кібербезпека та загрози цифрового тоталітаризму: держава перед 

вибором. 

15. Демографічна політика в країнах ЄС (в Україні чи на вибір) на початку 

ХХI cтоліття. 

 

 

 


