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Пояснювальна заПиска

Професійна підготовка студентів, які вивчають дисципліну 
“Країнознавство” за напрямом підготовки “Міжнародні відносини” 
освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, передбачає вивчення 
в ІХ семестрі навчальної дисципліни “Формування нової системи 
міжнародних відносин країн Європи (друга половина 80-х років 
ХХ ст. — початок ХХІ ст.)”. Базова мета вивчення курсу — засвоїти 
систематизований комплекс знань про принципи та основні риси 
нової системи міжнародних відносин карїн Європи на рубежі ХХ—
ХХІ ст., головні чинники впливу на її формування, напрями еволюції 
та перспективи розвитку.

У сучасних умовах європейські країни мають історичну мож-
ливість об’єднатися на основі спільних цінностей заради миру, сво-
боди, прав людини та економічного добробуту. У новому столітті 
Європа пропонує універсальну систему громадянських цінностей, 
передусім на етичному та культурному рівнях, використовуючи по-
тенціал новітніх технологій і відкидаючи застарілі соціальні моделі.

У результаті вивчення навчального курсу студенти-магістранти 
повинні вміти:

• аналізувати новітні тенденції, явища, події та процеси, що від-
буваються при формуванні сучасної європейської системи між-
народних відносин;

• виявляти фактори впливу на зовнішню політику країн Євро-
пейського Союзу;

• визначати нові параметри європейської безпеки в посткон-
фронтаційний період;

• виявляти специфіку відносин Ради Європи з Європейським 
Союзом, Західноєвропейським Союзом та ОБСЄ;

• прогнозувати відносини Ради Європи з перспективою загаль-
ноєвропейської інтеграції;

• визначати базові параметри сучасної зовнішньої політики про-
відних країн Західної Європи.

У процесі вивчення курсу особлива увага звертається на те, що 
окрім кількісного географічно-територіального розширення демо-
кратичної Європи на рубежі ХХ–ХХІ ст. відбулися важливі якісні 
зміни, пов’язані з подоланням колишнього воєнно-політичного про-
тистояння, певним оновленням культурно-цивілізаційних імпера-
тивів, зростанням геополітичної і геокультурної ролі Європи.
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змісТ  
дисципліни  

“Формування нової сисТеми  
міжнародних відносин країн ЄвроПи  

(друга половина 80-х років хх ст. — початок ххі ст.)”

Змістовий модуль і.  Рівномірний порядок нової системи  
міжнародних відносин в Європі  
в постбіполярний період

Тема 1. завершення холодної війни в Європі
Докорінні зміни в зовнішній політиці СРСР. Відмова від “доктри-

ни Брежнєва”. Позбавлення монополії комуністів на владу після част-
кових виборів у червні 1989 р. у Польщі. Падіння комуністичних ре-
жимів в НДР, Болгарії, ЧССР, Румунії та Албанії; проведення вільних 
багатопартійних виборів у країнах Центральної та Південно-Східної 
Європи; падіння Берлінської стіни (жовтень 1990 р.). Відмова від 
доктрини “залякування” (заява президента США Дж. Буша, травень 
1989 р.). Прийняття главами держав і урядів країн НАТО декларації 
про суттєві зміни в політиці блоку (липень 1990 р.); напрям на інс-
титуціалізацію Ради з безпеки та співробітництва в Європі (РБСЄ). 
Нарада 34 голів держав та урядів у Парижі (листопад 1990 р.), її рі-
шення. 

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 2. Пошук механізмів управління ситуацією 
Розробка нових механізмів взаємодії європейських держав та їх 

зміст. Сумнівний характер можливості забезпечення управління про-
цесами формування нової системи міждержавних відносин країн Єв-
ропи на початку 90-х років.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 3. Базові дилеми формування нової Європи 
Шість нових дилем європейської політики, від вирішення яких 

багато в чому залежить майбутня система міждержавних відносин на 
європейському континенті, їх характеристика.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]
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Тема 4. інституціалізація та реформування рБсЄ в оБсЄ
Передумови реформування РБСЄ в ОБСЄ та чотири риси функ-

ціонування останньої. Дискрипції їх змістового характеру.
Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 5. Процеси трансформації в межах Центральної  
та східної Європи (ЦсЄ) 

Визначення шляхів реінтеграції країн ЦСЄ в Європу. Ускладнен-
ня перехідного періоду, пов’язані з комплексним характером перетво-
рень. Лідируюча п’ятірка країн ЦСЄ та певний прогрес в її трансфор-
маційних засадах. Спроби країн Балтії та їх синдром “підтягування” 
до лідируючої п’ятірки ЦСЄ. Проблеми субрегіоналізму у відносинах 
з країнами ЦСЄ.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 6. Європейський союз: поглиблення та розширення  
інтеграції 

Характер нових викликів перед країнами ЄС внаслідок трансфор-
маційних процесів у країнах Європи. Зміст зусиль з поглиблення ін-
теграції в межах ЄС. Договір про Європейський союз (9–10 грудня 
1991 р.) та його основні напрями. Рекомендаційний характер “поряд-
ку денного 2000” та розширення Європейського Союзу. Європейська 
угода та її зміст.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 7. наТо: адаптація і розширення 
Лондонська сесія Ради НАТО на найвищому рівні (липень 1990 р.) 

та початок процесу адаптації політики і стратегії НАТО. Реакція аль-
янсу на низку базових викликів. Прийняття нової стратегії концепції 
НАТО (грудень 1991 р.), відповідні скорочення і реорганізація сил і 
засобів альянсу. Основні напрями суттєвих змін у політиці та війсь-
ковій стратегії НАТО в 90-ті роки. Оформлення стратегічної концеп-
ції НАТО (квітень 1999 р.). Етапи розвитку партнерських відносин 
НАТО з колишніми учасниками ОВД; розробка програми “Парт-
нерство заради миру” (осінь 1993 р.). Процес розширення НАТО на 
Схід та його характеристика.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]
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Тема 8. основні контури майбутньої системи відносин країн 
Європи

Входження Європи у вирішальну фазу формування нової систе-
ми міждержавних відносин. Характерні обриси нової європейської 
конфігурації. Альтернатива вибору пріоритетів векторів розвитку: 
ОБСЄ або НАТО. Дилема необхідності створення нових інститу-
ційних структур європейського рівня. Перспективи довгострокового 
співробітництва НАТО і країн СНД.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 9. інституціалізація відносин україни з європейськими 
організаціями 

Вступ України до НБСЄ (30 січня 1992 р.). Підтримання Україною 
партнерського співробітництва з європейськими і трансатлантичними 
структурами в галузі безпеки — ООН, Радою Європи, НАТО, РЄАП. 
Причини завершення діяльності Місії ОБСЄ в Україні (30.04.99) та 
мета створення посади Координатора проектів ОБСЄ в Україні. На-
дання Верховній Раді України статусу “запрошеного гостя” до Парла-
ментської асамблеї РЄ. Виникнення певного напруження між Украї-
ною та Парламентською асамблеєю ЄС. “Помаранчева революція” та 
обрання європоцентристського зовнішньополітичного курсу.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Змістовий модуль іі. Аналіз Європейського союзу  
як наднаціонального суб’єкта  
міжнародних відносин

Тема 10. оцінювання потенціалу Європейського союзу  
як глобального гравця в сучасній системі  
міжнародних відносин 

Європейський Союз як “інтегрована суб’єктивність” і відсутність 
достатнього рівня станом на середину 2000 р.; формування ЄС як рів-
ноправного гравця на міжнародному полі міжнародних відносин. Гло-
бальне трактування зовнішньополітичних інтересів як амбівалентне 
занепокоєння географічно віддаленими загрозами, так і регіонально 
наближеними. Пошук коректних аналітичних рамок встановлення  
найважливіших ресурсів міжнародної політики ЄС, а також її лі-
дерського потенціалу. Окреслення потенціалу ЄС як наднаціональ-
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ного суб’єкта міжнародної діяльності у вигляді суми агрегованих ре-
сурсів країн-учасниць, а також їх прагнення щодо використання цього 
потенціалу.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 11. сучасний військово-політичний вимір потенціалу 
Європейського союзу 

Прискорене створення ЄС власних інститутів зовнішньої політики 
та безпеки з кінця 90-х років та ускладнення на шляху пошуку тради-
ційного набору елементів зміцнення безпеки: збройних сил і воєнних 
технологій, ефективної дипломатії, здатності оперативно реагувати на 
загрози безпеки, що потребують рішучої відповіді, тощо. Заплутана та 
“неефективна” структура військово-політичного виміру, з точки зору 
критиків ЄС, потенціалу ЄС. Курс США на посилення ЄС як значущої 
військово-політичної одиниці за умови ідентифікації зовнішньополі-
тичного курсу. Нездатність до розробки загальної європейської зов-
нішньої політики на невизначено тривалий період, відносний ступінь 
“слабкості зовнішньополітичної суб’єктивності ЄС”. Довгострокові 
перспективи розширення Європейського союзу (травень 2004 р.) і 
його наслідки для подальших спроб зміцнити свої позиції економічно-
го центру сили найбільшого у світі торгового блоку.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 12. культурний і культурно-політичний вплив  
лідерського потенціалу Європейського союзу 

Сприяння економічним реформам, зміцнення політичної і пра-
вової системи країн на власній периферії та вирішення конфліктів 
у кількох ключових регіонах світу; позитивні здобутки потенціалу 
ЄС як суб’єкта світової політики. Культурний і культурно-політич-
ний вплив як складові лідерського потенціалу Європейського Союзу. 
Важливість “зовнішнього аспекту” впливу європейських цінностей 
на зміцнення лідерського потенціалу Європи (підписання Заключно-
го акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі (1925 р.). Доку-
мент наради — “моральний кодекс” постсоціалістичних перетворень 
у країнах Східної Європи та США. Відмінність шляхів продукуван-
ня свого впливу між США та країнами ЄС. Розміщення провідних 
міжнародних судових інституцій в Європі — визначення незапе-
речного авторитету європейської традиції моралі і боротьби за спра-
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ведливість. Використання європейського інтеграційного досвіду як 
важливого інструменту культурно-інтелектуального впливу на інші 
країни та регіони. Константна позиція ЄС як своєрідного інтелекту-
ально-ресурсного центру для держав, що тяжіють до інтеграційних 
проектів. Поліцентричний спектр використання ресурсної бази Єв-
ропейського союзу.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Тема 13. особливості організації та діяльності  
Європейського союзу як гравця міжнародної  
політики 

Ступінь продуктивності порівняння ЄС та США з позицій як по-
тенціалу конкуренції двох провідних суб’єктів світової політики, так 
і суми складання, взаємодоповнення їх ресурсної бази. Конкуренція 
в торговельних і валютно-фінансових відносинах. Ступінь продук-
тивності в подоланні економічної конфліктності у трансатлантичних 
відносинах. Впровадження США стратегії обмеження військово-
політичної автономії ЄС. Розбіжності “стратегічних культур” США 
і Західної Європи та їх вплив на довгострокові можливості ЄС своє-
часно коригувати методи досягнення власних стратегічних цілей.

Література [1; 2; 9; 15; 17–20; 41; 45; 48]

Змістовий модуль ііі.  Нові параметри міжнародної  
та європейської безпеки  
у постконфронтаційний період

Тема 14. нові обриси системи міжнародної та європейської 
безпеки на рубежі 80–90-х років хх ст. 

Відхід від сприйняття безпеки виключно в її військово-політич-
ному вимірі та зосередження уваги на таких її компонентах, як еко-
номічна, соціальна, екологічна, інформаційна та ін. Сукупність війсь-
кового, економічного, демографічного та інших видів потенціалів, їх 
зважений баланс — основний системоутворюючий фактор будь-яких 
міжнародних відносин. Характеристики двох основних підходів до 
забезпечення стабільності та попередження конфліктів, пріоритет-
них у 90-х роках. Виникнення нових загроз з питань безпеки і ста-
більності після припинення біполярного протистояння.

Література [2; 9; 15; 17; 20; 41; 43; 45]
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Тема 15. зміна внутрішньої сутності та інституціалізації 
Гельсінського процесу в 90-ті роки 

Прийняття Паризької Хартії для нової Європи (листопад 1990 р.), 
початок процесу інституціалізації НБСЄ та створення її нових інсти-
туційних структур. Лісабонський самміт ОБСЄ (грудень 1996 р.) та 
розробка моделі безпеки в Європі на ХХІ ст.

Література [2; 9; 15; 17; 20; 41; 43; 45]

Тема 16. Пакт стабільності в Європі 
Остаточне прийняття Пакту стабільності в Європі (20–21 березня 

1995 р.) та його роль у зміцненні стабільності в Європі. Змістові ха-
рактеристики цього документу.

Література [2; 9; 15; 17; 20; 41; 43; 45]

Тема 17. стамбульський саміт оБсЄ 1999 р.  
Прийняття хартії європейської безпеки 

Специфіка історичного розвитку подій, що спричинилися до про-
ведення чергового саміту ОБСЄ 1999 р. у Стамбулі. Етапне значення 
ухвалених на ньому документів; характеристика нових кроків і за-
ходів зміцнення ОБСЄ.

Література [2; 9; 15; 17; 20; 41; 43; 45]

Змістовий модуль іV.  Відносини Ради Європи з Європейським 
союзом, Західноєвропейським союзом 
та ОБсЄ

Тема 18. історичний розвиток та інституціалізація  
співробітництва між радою Європи  
та Європейським союзом 

Загальна динаміка взаємовідносин співробітництва РЄ — ЄС; кон-
кретні форми співробітництва їх відповідних органів. Правові засади 
взаємовідносин Ради Європи та Європейського Союзу. Способи спів-
робітництва та особливі відносини між відповідними органами РЄ та 
ЄС. Внесок Ради Європи у справу майбутнього розширення ЄС. Рада 
Європи — своєрідна “кімната очікування” для кандидатів на членство 
в ЄС. Програми Ради Європи щодо підтримки демократизації.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]
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Тема 19. основні форми співробітництва ради Європи  
з Європейським союзом. внесок ради Європи  
у справу розширення Європейського союзу 

Проблема “інституційної підготовки”, або нові виклики для дер-
жав-аплікантів. Аналіз правових інструментів Ради Європи та їх за-
стосування для процесу розширення Європейського Союзу. Спільні 
програми РЄ та ЄС у контексті політичного співробітництва цих ін-
ститутів.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]

Тема 20. відносини ради Європи із західноєвропейським  
союзом у світлі формування євроінтеграційного 
оборонного простору 

Хронологічна етимологія створення Західноєвропейського Сою-
зу (ЗЄС). Відносини між ЗЄС і НАТО. Об’єктивні передумови для 
інтенсифікації західноєвропейської інтеграції. Чинники, що сприяли 
налагодженню ефективного співробітництва між РЄ та ОБСЄ.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]

Тема 21. відносини ради Європи з оБсЄ: проблеми  
розмежування повноважень та компліментарності 

Поділ відповідальності за демократичну безпеку. Проблеми пог-
либлення координації діяльності між Радою Європи та ОБСЄ. Ство-
рення “трійки” — ЄС, РЄ та ОБСЄ.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]

Змістовий модуль V.  Рада Європи і перспективи  
загальноєвропейської інтеграції

Тема 22. інституціональні перспективи інтеграційного  
процесу в масштабі великої Європи 

Загострення проблеми взаємоперекриття повноважень. Перспек-
тиви зміцнення інституційних зв’язків Ради Європи з Європейським 
Союзом. Питання приєднання Європейського Союзу до Статусу 
Ради Європи. Проблеми приєднання Європейського Союзу до Євро-
пейської конвенції з прав людини та створення спільного правового 
простору Великої Європи. Проблема біполярності загальноєвропей-
ського інтеграційного простору.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]
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Тема 23. загальноєвропейська інтеграція як чинник  
формування багатополюсного світу 

Система багатьох “полюсів”, або “гравців”, в Європейському Со-
юзі та її специфіка. Трансформування ідеї геополітичних “полюсів” 
під впливом процесів глобалізації. Парадоксальна тенденція — фак-
тичне сприяння США розбудові більш різноманітного світу. Суть до-
кумента “Відносини між Європою та США” та відображення в ньому 
загострення великих розбіжностей між Європою та США.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]

Тема 24. рада Європи: перспективи розвитку в новій системі 
міждержавного Європейського розвитку у ххі ст. 

Тенденції розвитку парламентського виміру Ради Європи. Перс-
пективи проведення Третього саміту Ради Європи.

Література [2; 9; 15; 17–20; 36; 41; 45]

Змістовий модуль Vі.  сучасна зовнішня політика провідних 
країн Західної Європи

Тема 25. зовнішня політика великої Британії 
Залишки “тетчиризму” у зовнішньополітичному курсі Великої 

Британії протягом 90-х років ХХ ст. Продовження Дж. Мейджором 
попередньої зовнішньополітичної орієнтації. Акцент на слідування 
за парадигмою зовнішньої політики США (непримиренна позиція до 
режиму С. Хусейна і спрямування військ для участі в операції “Буря в 
пустелі”). Певне дистанціювання від американського тлумачення різ-
них міжнародних подій після приходу до влади адміністрації Б. Клін-
тона. Участь у західноєвропейській інтеграції — ключовий напрям 
зовнішньої політики Туманного Альбіону в 90-ті роки. Блокування 
урядом Дж. Мейджора процесу поглиблення інтеграції і пріоритет 
розробки правових норм Європейського Союзу. Розробка додатку 
до Маастрихтського договору “Декларація про застосування право-
вих актів Співтовариства”. Посилення проамериканської орієнтації 
в зовнішньополітичному курсі Т. Блера. Беззастережна підтримка 
Т. Блером усіх зовнішньополітичних акцій США після подій 11 ве-
ресня 2001 р. Жорсткий опір проамериканській політиці Т. Блера з 
боку рядових членів Лейбористської партії. Відносини Англії з Єв-
ропейським Союзом. Відкладання рішення про приєднання Великої 
Британії до ЄС мінімум до 2006 р.

Література [3–8; 10–14; 21–35; 37–40; 42–44]
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Тема 26. зовнішня політика Франції 
Підтримка Президентом Франції Ф. Міттераном процесу демок-

ратизації після розпаду СРСР та комуністичних режимів у Східній 
Європі. Ініціатива зі створення “нової архітектури Європи” та “но-
вого банку Європи”. Опір спробам США нав’язати власний порядок 
Балканському півострову з боку іншого французького президента 
Ж. Ширака. Продовження активної участі у формуванні Європейсь-
кого валютного Союзу і підписанні Маастрихтського договору. Засуд-
ження Францією застосування воєнної сили з боку Росії при вирішен-
ні чеченської проблеми. Успішний розвиток французько-німецьких 
відносин. Прохолодні відносини Франції з Великою Британією і 
підтвердження цього після військової акції в Іраку (2003 р.). Складні 
відносини Франції зі США. Опір французького уряду процесу амери-
канізації суспільно-політичного життя країни, інцидент з компанією 
“Майкрософт” щодо впровадження в їхній продукт розвідувальної 
апаратури спецгрупою Агенції національної безпеки США (АНБ) з 
метою тотального шпигунства на території Франції. Досягнення і уск-
ладнення у співвідношеннях Франції з Європейським Союзом.

Література [3–8; 10–14; 21–35; 37–40; 42–44]

Тема 27. зовнішня політика німеччини 
Дві базові преференції уряду Г. Коля у сфері зовнішньої політики: 

активне членство в атлантичному співтоваристві та зміцнення євро-
пейської інтеграції в межах Європейського Союзу, а також об’єднання 
Німеччини. Зближення відносин між Росією і Німеччиною після 
об’єднання останньої. Відмова від “дружніх поступок” Росії з боку 
уряду соціал-демократів Г. Шредера. Створення “Петербурзького 
діалогу” для підтримки ефективного російсько-німецького співробіт-
ництва. Успішний розвиток німецько-французьких відносин у 90-ті 
роки. Значне погіршення відносин між ФРН і США після військово-
го вторгнення в Ірак. Формальне зовнішнє підтримання нібито друж-
ніх відносин між ФРН і США, але насправді їх значна напруженість 
у подальшому, яка багато в чому залежатиме від вирішення пробле-
ми Іраку. Значна увага уряду ФРН до країн Латинської Америки, а 
також Азії та Африки на початку ХХІ ст. Підтвердження інтересу 
ФРН до світового співтовариства, прагнення підвищення своєї ролі 
у світових справах і зайняття заслуженого місця постійного члена РБ 
ООН.

Література [3–8; 10–14; 21–35; 37–40; 42–44]
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Тема 28. зовнішня політика італії 

Продовження традиційної політики тісного союзу зі США, НАТО 
і Європейським Союзом. Подвійна позиція С. Берлусконі в підтрим-
ці політики США на Близькому Сході, але при цьому спроба зару-
читись підтримкою РБ ООН і не допускати немотивованої агресії. 
Необхідність вирішування проблеми навколо Іраку, на думку італій-
ського уряду, за столом переговорів при обов’язковій участі світового 
співтовариства. Розчарування італійської дипломатії від невдачі під 
час виборів нових непостійних членів ООН, де кандидатуру Італії не 
підтримали навіть її союзники з НАТО та ЄС. Участь у широкій між-
народній кампанії зі скасування смертної кари і пропозиція реформи 
Ради Безпеки ООН щодо врахування інтересів не тільки провідних 
сил, а й менш розвинених держав планети.

Література [3–8; 10–14; 21–35; 37–40; 42–44]

ПиТання до самоконТролю

 1. Причини й мотиви відмови СРСР від “доктрини Брежнєва”.
 2. Необхідність відмови НАТО від доктрини оборони на передових 

рубежах й гнучкого реагування.
 3. Згода на інституціалізацію Наради з безпеки та співробітництва в 

Європі (НБСЄ).
 4. Значення для нової Європи рішень Паризької Хартії НБСЄ.
 5. Нові механізми взаємодії європейських держав, сформовані в 

80–90-ті роки.
 6. Визначення поняття “країни Центральної та Східної Європи”.
 7. Суть феномена об’єднання Німеччини.
 8. Аналіз консенсусу пріоритетів європейської політики початку 

90-х років.
 9. Характеристика локальних і регіональних європейських конф-

ліктів після завершення холодної війни.
 10. Причини втручання НАТО в конфлікт у Косово (СРЮ).
 11. Нові виклики європейській безпеці в 90-ті роки.
 12. “Зміна парадигми” формування єдиної Європи.
 13. Причини реорганізації НБСЄ в ОБСЄ.
 14. Механізм діяльності нормотворчих функцій ОБСЄ.
 15. Здійснення ОБСЄ низки завдань постконфліктного відновлення 

(1996 р.).
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 16. Фактори впливу на становище країн ЦСЄ та їх внутрішній розви-
ток.

 17. Економічні ускладнення країн ЦСЄ, зумовлені комплексним ха-
рактером перетворень.

 18. Диференціація країн ЦСЄ за рівнем здійснених перетворень.
 19. Характеристика економічного становища лідируючої п’ятірки 

країн ЦСЄ.
 20. Відсутність ефективних механізмів регіонального, політичного і 

економічного співробітництва у зовнішньополітичному контекс-
ті діяльності країн ЦСЄ.

 21. Основні напрями дискусії в межах ЄС щодо дилеми: поглиблен-
ня чи розширення.

 22. Здійснення спільної зовнішньої політики і політики безпеки 
(СЗПБ) — новий напрям діяльності ЄС.

 23. Суттєві характеристики Амстердамського договору (червень 
1997 р.).

 24. Погодження “порядку денного 2000” і вирішення суперечнос-
тей щодо поглиблення інтеграції і розширення Європейського  
Союзу.

 25. Проблеми і ускладнення вступу до ЄС країн ЦСЄ.
 26. Ступінь надійності статусу асоційованого члена як гарантії всту-

пу до ЄС.
 27. Рішення засідання Європейської Ради в Ессені (грудень 1994 р.).
 28. Лондонська сесія Ради НАТО та початок адаптації і стратегії 

НАТО (липень 1990 р.).
 29. Розробка з ініціативи США програми “Партнерство заради 

миру” (офіційно прийнята на сесії Ради НАТО в Брюсселі в січні 
1994 р.), її змістові риси.

 30. Принципи і критерії питання про розширення НАТО.
 31. Характерні риси і головні напрями першої “хвилі” розширення 

НАТО.
 32. Головні контури формування нової системи міждержавних відно-

син в Європі.
 33. Співвідношення між діяльністю НАТО і ОБСЄ у справі врегулю-

вання міждержавних відносин в Європі.
 34. Визначення плюралістичного характеру системи європейської 

безпеки, що перебуває на стадії формування.
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 35. Специфіка вдосконалення взаємодії ОБСЄ, НАТО, ЄС, ЗСЄ, 
Ради Європи згідно з концепцією безпеки.

 36. Формування довгострокового партнерства між Україною і 
НАТО.

 37. Причини завершення діяльності Місії ОБСЄ в Україні 
(30.04.99).

 38. Мета створення посади Координатора проектів ОБСЄ в Україні.
 39. Оцінювання лідерського потенціалу Європи як глобального грав-

ця у світовій політиці.
 40. Характерні риси військово-політичного виміру потенціалу ЄС.
 41. Домовленості “Берлін плюс” і ступінь можливості ЄС використо-

вувати ресурси НАТО.
 42. Причини невдач реалізації автономних проектів ЄС.
 43. Механізм прийняття військово-політичних рішень у межах ЄС.
 44. Ускладнення координації обопільних зусиль при здійсненні 

спільних проектів країнами ЄС.
 45. Фактори обмеження зовнішньополітичного потенціалу країн 

ЄС.
 46. Хвороблива реакція найрозвиненіших країн ЄС на погрози загос-

трення відносин з ісламськими країнами або організаціями.
 47. Ступінь відносності оцінок щодо “слабкої зовнішньополітичної 

суб’єктивності” ЄС.
 48. Оцінювання середньострокової перспективи економічного роз-

витку ЄС внаслідок його кількісного розширення.
 49. Оцінювання особливостей ЄС як наднаціонального суб’єкта з по-

зицій розробки особливого інструментарію реалізації його доволі 
амбіційних загальних цілей.

 50. Ступінь верифікації (достовірності) лідерського потенціалу ЄС 
з позицій його культурного та культурно-політичного впливу на 
світову спільноту.

 51. Суттєві характеристики поняття “європейські цінності”.
 52. Відмітні риси важливості впливу “зовнішнього аспекту” європей-

ських цінностей.
 53. Евристичність визначення Заключного акту Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі, підписаного в Гельсінкі як формально-
го “морального кодексу” постсоціалістичних перетворень у Схід-
ній Європі, Росії та інших країнах СНД.
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 54. Розміщення в Європі міжнародних судових інституцій — визнан-
ня високого авторитету європейських традицій моралі та бороть-
би за справедливість.

 55. Інтеграційний досвід ЄС — важливий інструмент культурно-ін-
телектуального впливу на інші країни.

 56. Статус ЄС як своєрідного всесвітнього інтелектуально-ресурсно-
го центру для багатьох країн.

 57. Поняття “європейський фактор цінностей” та його ефективне ви-
користання на міжнародній арені.

 58. Категорія “організаційний ресурс” і визначення її як еталону 
участі ЄС у численних загальносвітових і регіональних організа-
ціях, діалогах, форумах тощо.

 59. Участь представників ЄС у роботі найпрестижніших міжнарод-
них органів, напрями їх діяльності.

 60. Використання ЄС власного ресурсу для розробки відповідних 
умов співробітництва з країнами-партнерами.

 61. Розширення можливостей впливу ЄС на “структурування” між-
народного середовища у власних інтересах.

 62. Введення в ЄС жорсткої системи обмежень для країн-кандидатів 
для вступу до Шенгенської зони.

 63. Особливості зовнішньої політики Великої Британії на початку 
ХХІ ст.

 64. Специфічні риси зовнішньої політики Франції на початку 
ХХІ ст.

 65. Зовнішня політики ФРН на сучасному етапі.
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