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Орієнтовний перелік питань 

 

1. Поняття Арабський світ як політична категорія. 

2. Інституційний розвиток ЄЕС.  

3. Визначте особливості британської військово-політичної присутності в Іраку. 

4. Географічний та історичний феномен Європи. 

5. Інтеграційні процеси в Арабському світі та його вплив на політичний розвиток 

країн. 

6. Окресліть наслідки Першої світової війни для Османської імперії. 

7. Історичні передумови й причини європейської інтеграції. 



8. Виклики глобалізації та їх прояв у державотворенні арабських країн. 

9. Назвіть основні етапи Кемалістської революції 1918-1923 рр. в Туреччині. 

10. Християнство як історичний фактор єднання європейських народів. 

11. Регіонування країн Арабського світу. 

12. Охарактеризуйте реформи Кемаля Ататюрка (державний устрій, економіка, 

культурно-побутова сфера). 

13. Макродержавні утворення в історії Європи. 

14. Створення Ліги арабських держав. 

15. Проаналізуйте міждержавні стосунки Туреччини з СРСР та західними 

країнами. 

16. Основні етапи визрівання ідеології єдиної Європи. 

17. Внутрішні і зовнішні обставини становлення демократичних змін в регіоні 

Арабського світу. 

18. Сформулюйте суспільно-політичну доктрину кемалізма. 

19. Причини й передумови економічної інтеграції західноєвропейських країн. 

20. Лівійська Джамахірія як особливий вид політичної системи. 

21. Розкрийте військову та державно-політичну діяльність Мустафи Кемаля. 

22. Становлення економічної моделі європейської інтеграції. 

23. Політична система і політичний процес в Єгипті від Г. Насера до Х.Мубарака. 

24. Назвіть причини невирішеності національного питання в міжвоєнній 

Туреччині. 

25. Римські договори 1957 р. й заснування Європейського економічного союзу. 

26. Сучасні суспільно-політичні процеси в Судані. 

27. Вкажіть причини арабо-єврейське протистояння в Палестині. 

28. Зміни етнополітичної карти Європейського Співтовариства в процесі його 

територіального розширення. 

29. Сучасні суспільно-політичні процеси в Алжирі 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=62085&displayformat=dictionary
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30. Особливості розвитку Ісламської республіки Іран у 80-90-ті рр. Стосунки з 

США. 

31. Демографічна ситуація в ЄС і проблема міграцій. 

32. Сучасні суспільно-політичні процеси в Йорданії. 

33. Аятола Хомейні: життя та діяльність. 

34. Європейські витоки масової культури. О.Шпенглер «Занепад Європи». 

35. Сучасні суспільно-політичні процеси в Ірані 

36. Внутрішня й зовнішня політика Туреччини у 50-70-ті рр. ХХ ст. 

37. Проблеми формування єдиної зовнішньополітичної концепції Євросоюзу. 

38. Сучасні суспільно-політичні процеси в Лівії. 

39. Утворення держави Ізраїль. Палестинська проблема 

40. Політична роль Європи в багатополярному світі. 

41. Сучасні суспільно-політичні процеси в Об'єднаних Арабських Еміратів. 

42. Арабо-ізраїльські війни. Позиції великих держав у близькосхідному питанні. 

43. Становлення євроінтеграційного курсу України. Угода про партнерство і 

співробітництво з ЄС ( 14 червня 1994 р.) 

44. Сучасні суспільно-політичні процеси в Саудівської Аравії. 

45. Утворення Палестинської автономії. Внутрішня й зовнішня політика 

Я.Арафата та М.Аббаса. 

46. Основні етапи співробітництва України з ЄС. 

47. Держава і політична модернізація в Арабському світі на початку ХХІ ст. 

48. Економічний і політичний розвиток Туреччини після Другої світової війни. 

49. Європа в соціокультурному вимірі. Європейська ідентичність 

50. Нові тенденції політичного розвитку країн Арабського світу після Арабської 

весни. 

51. Поширення на Туреччину «доктрини Трумена» і «плану Маршалла». 

52. Розширення ЄЕС й еволюція концепції європейської інтеграції. 



53. Роль ісламу у суспільно-політичному житті країн Арабського світу. 

54. Внутрішньополітична боротьба в Туреччині у 80-90-ті рр. та особливості її 

соціально-економічного розвитку. 

55. Проблеми збереження європейської ідентичності в контексті міграційних 

процесів. 

56. Виклики глобалізації та їх прояв у державотворенні арабських країн. 

57. Курдська проблема та шляхи її врегулювання. Національне питання.  

58. Утворення Палестинської автономії. Внутрішня й зовнішня політика 

Я.Арафата та М.Аббаса  

 


