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Т  Е  М  И 

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ДЛЯ 1-го КУРСУ МАГІСТЕРСЬКОЇ 

ПРОГРАМИ (ДЕННЕ ТА З/В) 

_____________________________________________________________ 

 

Проф. Попков В.В. 

1. А. Тойнбі про повчальну роль руйнації греко-римської цивілізації. 

2. Персоналістична революція як фактор формування «осьових 

цивілізацій». 

3. Теорії «постлюдського майбутнього» та політичні реалії ХХІ ст. 

4. Схід – Захід у ХХІ столітті: поворот глобального «мегациклу». 

5. ХХІ ст.: боротьба за Хартленд. 

6. «Одновимірна людина» як глобальна проблема сучасності.      

7. Іслам та глобалізація: «дераль Іслам» та «дераль тарб». 

8. Китай та глобалізація: стратегія «Поясу та Шляху». 

 

Проф. Мілова М.І. 

1. Оновлення влади і оновлення України: теоретичні засади та 

спроба прогнозу 

2. Проблема зміни поколінь в політиці на зламі столітті: теоретичні 

засади, соціальні умови та моделі поведінки. 

3. «Ідентичність як предмет політологічного аналізу: багатозначність 

феномену та національні практики формування. 

4. Український електорат між популізмом і реалізмом. 

5. Зміст і наслідки зовнішніх впливів в політичному розвитку 

України. 

Доц. Григор’єв О.В. 

1. Політика розвитку східноєвропейських країн ЄС у контексті європейської 

інтеграції. 

2. Становлення та сучасний стан української виборчої системи. 

3. Політична наука сучасності: східні та західні підходи. 

4. Молодіжні політичні об`єднання в сучасній Україні як агенти політичних 

змін. 

5. Сучасні концепції політичної влади про її сутність та механізми 

функціонування. 



 

Доц. Хорошилов О.Ю. 

1. Регіональні еліти в політичному процесі сучасної України: тактики та 

стратегії боротьби за владу. 

2. Архітектура та містобудування як складова символічної політики 

модерних держав: світовий досвід, українські реалії. 

3. Адміністративно – територіальна реформа  в сучасній Україні: 

концептуальні засади, специфіка практичної реалізації. 

4. Політична соціалізація молоді в сучасній Україні: агенти, чинники, 

основні моделі. 

5. Суспільно-політичне значення свята: теоретичні підвалини, 

практичний вимір. 

 

Доц. Огаренко Є.С. 

1. «Декаданс» мас-медіа і сучасна демократія. 

2. Концепції та специфіка сучасних війн 

3. Проблема прав сексуальних меншин в сучасних демократіях. 

4. «Кольорові революції» як політичний проект. 

5. Ядерний потенціал як зовнішньополітичний фактор. 

6. Сучасний міжнародний тероризм: його витоки, специфіка, вплив на  

політику. 

 

Доц. Степанова Н.Є. 

1.  Політичні трансформації на пострадянському просторі: засоби 

концептуалізації та практичні проблеми. 

2.  Політико-інституційний дизайн України: особливості формування і 

розвитку. 

3.  Політичний порядок: інституційний та соціокультурний вимір. 

4.  Соціокультурні чинники політичних конфліктів і криз у 

пострадянській Україні. 

5.   «Інституційні пастки» в політиці: причини, наслідки, варіанти виходу. 

6. Політичні інститути демократії: еволюція та сучасний стан. 

7. Інститут омбудсмена: зарубіжні моделі та український досвід 

функціонування. 

  

Доц. Шабанов М.О. 

1. Концептуальні засади політичної антропології: логіка наукового бачення 

та когнітивний компонент. 



2. Соціально - політичний протест як системне явище у радикальній зміні 

політичного режиму  

3. Міський політичний режим та стратегія політики децентралізації в Україні 

4. Громадський контроль як важливий чинник демократизації та 

впорядкування дій органів публічної влади 

5. Організація і проведення передвиборчої агітації в умовах суспільно - 

політичної конфронтації та системних викликів  

6. Маркетингова еволюція виборчих кампаній як технологічний процес 

7. Порівняльний аналіз медіакратизації політичних процесів: специфіка та 

сценарії перебігу 

8. Репутаційний капітал та інструменти протидії компромату в процесі 

конкурентної політичної взаємодії 

 

Доц. Ніколаєва М.І.  

1. Глобалізація як закономірність розвитку міжнародних відносин. 

2. ООН в постбіполярному світі: шляхи та механізми реформування. 

3. Особливості сучасних політичних конфліктів в контексті кризи 

системи Європейської безпеки. 

4. Місце і роль НАТО в системі глобальної і європейської безпеки. 

5. Особливості співпраці України з НАТО у сфері боротьби з сучасними 

асиметричними загрозами міжнародній безпеці. 

6. Пріоритетні напрями співпраці України з ЄС в контексті сучасних 

геополітичних реалій. 

7. Еволюція розвитку ЄС: особливості становлення, процесу розширення 

та вироблення спільної стратегії щодо його подальшого розвитку. 

8. Спільна зовнішня та безпекова політика ЄС: пріоритетні напрями, цілі 

та перспективи їх реалізації. 

 

Викл. Дяченко О.В. 

1. Блогосфера як інструмент політичної мобілізації (на прикладі 

виборчої кампанії). 

 

             Кафедра історії та світової політики: 

  

1. Політика України по забезпеченню та зміцненню національної безпеки. 

2. Політика конструктивного партнерства України з НАТО. 

3. Політика стратегічного партнерства України з США. 

4. Кризові процеси у Європейському Союзі та шляхи їх подолання. 

5. Міграційна політика сучасної Німеччині. 



6.  Процеси євроскептицизму у Європейському Союзі та боротьба з ними. 

7. Реформування Збройних сил України у контексті зміцнення національної 

безпеки. 


