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Пояснювальна заПиска

Навчальна  дисципліна  “Проблеми  розширення  ЄС  і  НАТО”  є 
складовою  освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” (7.0�0401) та “магістр” 
(8.0�0401) зі спеціальності “Міжнародні відносини”.

Мета та завдання дисципліни —  розкриття  наукового  значення 
інтеграційних процесів в ЄС та НАТО в дослідженні проблем між-
народних відносин та світової політики. У рамках курсу розглядають 
основні інтеграційні концепції та процеси, етапи та принципи розши-
рення ЄС та НАТО. Розглядаються основні сучасні євроінтеграційні 
моделі, роль та місце України в них.

зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна будуєть-
ся на дисциплінах “Теорія міжнародних відносин”, “Міжнародні від-
носини та світова політика”.

інформаційні джерела. Базові підручники, навчальні посібники, 
підручники, монографії, словники, енциклопедії, наукові статті.

Контроль знань.  Контроль  знань  здійснюється  за  модульно-
рейтинговою  системою.  Для  отримання  позитивної  оцінки  з  курсу 
обов’язковою є підготовка реферату, з яким потрібно виступити під 
час семінарських занять.

ТЕМаТиЧниЙ План 
дисципліни 

“ПроблЕМи розширЕння Єс І наТо”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
змістовий модуль і. Концептуальні засади інтеграційних 
процесів поширення ЄС і НАТО в європейському 
та глобальному контексті

1 Основні теорії та моделі європейської інтеграції. Проблеми 
класифікації та диференціації

2 Неофункціоналістські та неофедералістські моделі сучасних 
інтеграційних процесів в Європі. Державно-центристські 
теорії та їх обмеженість
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1 2
змістовий модуль іі. Генеза та еволюція розширення ЄС  
у 80-90-х роках

� Історичні передумови та початок європейської інтеграції. 
Вступ Великобританії та середземноморське розширення

4 Розширення 1995 р. та його геостратегічне значення. 
Формування спільної зовнішньої та безпекової політики 
змістовий модуль ііі. Основні передумови та значення 
розширення ЄС на Схід

5 Еволюція політики ЄС щодо країн ЦСЄ. Розширення ЄС 
у 2004 р. 
змістовий модуль іV. Євроінтеграційні перспективи України 

6 Основні проблеми та напрями співробітництва України 
та ЄС. Копенгагенські критерії та Україна

7 Нові форми співробітництва в контексті стратегії “Ширша 
Європа” та політики сусідства. Сценарії та моделі входження 
України в ЄС
змістовий модуль V. Основні завдання, генеза та еволюція 
НАТО за часів “холодної війни”

8 Принципи організації та структура альянсу. НАТО 
та Варшавський договір. Оборонна політика НАТО за часів 
“холодної війни”
змістовий модуль Vі. Трансформація альянсу у 80-х роках. 
Хартія “Україна — НАТО”. Перша хвиля поширення альянсу

9 Фундаментальні зміни клімату безпеки та трансформація 
НАТО. Нові євроатлантичні інститути і початок 
євроатлантичного співробітництва (РПАС, РЕАП та ін.) 

10 Формування стратегії поширення Альянсу. Хартія 
“України — НАТО”. Перша хвиля поширення Альянсу 
змістовий модуль Vіі. Друга хвиля поширення НАТО. 
Поширення НАТО і Росія. Проблеми і перспективи 
євроатлантичної інтеграції України 

11 Підготовка і проведення другої хвилі поширення НАТО.
Процес вступу і вимоги до кандидатів. План отримання 
членства. Спільна рада НАТО — Росія

12 Проблеми і перспективи євроатлантичної інтеграції України. 
Оцінка труднощів і досягнень на шляху євроатлантичної 
інтеграції України. Експертна оцінка можливого часу вступу 
України до НАТО

Разом годин: 81
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зМІсТ 
дисципліни 

“ПроблЕМи розширЕння Єс І наТо”

змістовий модуль і. Концептуальні засади інтеграційних 
процесів поширення ЄС і НАТО 
в європейському та глобальному 
контексті

Тема 1. основні теорії та моделі європейської інтеграції. 
Проблеми класифікації та диференціації

Історичні аспекти ідеї утворення європейської федерації. Обгово-
рення проектів об’єднаної Європи після Першої світової війни. Ос-
новні теорії та моделі європейської інтеграції. Проблеми класифіка-
ції та диференціації. 

Література: основна [2; 4; 6; 8; 19; 20];
додаткова [1; 12; 29]

Тема 2. неофункціоналістські та неофедералістські моделі 
сучасних інтеграційних процесів в Європі. 
Державно-центристські теорії та їх обмеженість

Неофункціоналістські та неофедералістські моделі сучасних інтег-
раційних процесів в Європі. Основні складові федералізму як науки 
та її зв’язок з іншими науковими напрямами, що вивчають інтеграцію 
як елемент міжнародних відносин. Значення Руху Опору у станов-
ленні федералістського руху. Еволюція традиційних федералістських 
концепцій єдиної Європи. Базові категорії та методи федералізму як 
науки.  Державно-центристські  теорії  та  їх  обмеженість.  Значення 
концептуальних  положень  Е.  Хааса  як  основоположника  сучасного 
неофункціоналізму.  Основні  складові  неофункціоналізму  як  науки 
та її зв’язок з іншими науковими напрямами. Поняття лояльності та 
подвійної лояльності, прагматичного детермінізму, переливу в теорії 
неофункціоналізму.  Інтеграція  як  елемент  міжнародних  відносин. 
Неофункціоналізм та проблеми розширення ЄС. Сучасні моделі єв-
ропейської інтеграції.

 Література: основна [2; 4; 6; 8; 19; 20];
додаткова [1; 12; 29]



6

змістовий модуль іі. Генеза та еволюція розширення ЄС 
у 80-90-х роках

Тема 3. Історичні передумови та початок європейської 
інтеграції. вступ великобританії 
та середземноморське розширення

Історичні передумови європейської  інтеграції. Формування єди-
ної позиції ЄС щодо розширення у 70–80-х роках. Початок європей-
ських інтеграційних процесів та позиція Великобританії. Заснування 
ЄОВС. Обговорення умов вступу Великобританії до ЄЕС та відстав-
ка де Голля. Наслідки вступу Великобританії до ЄЕС. Проблема пе-
регляду участі Великобританії в ЄЕС у 70–80-х роках. 

Особливості вступу Греції до ЄС. Політичні зміни в Греції, Іспанії 
та переговори щодо розширення ЄЕС. Позиція країн ЄЕС щодо пер-
спектив  вступу  Греції.  Особливості  політики  Португалії  та  Іспанії 
щодо  членства  в  ЄЕС.  Південна  Європа  в  геостратегічних  планах 
ЄС. Вплив першого розширення ЄЕС на стабільність і безпеку Євро-
пи. Значення Середземного розширення для еволюції  інтеграційної 
політики ЄЕС.

 Література: основна [1; 2; 4; 6; 8; 16–18];
додаткова [1; 12; 29]

Тема 4. розширення 1995 р. та його геостратегічне значення. 
Формування спільної зовнішньої та безпекової 
політики

Причини  вступу  Австрії,  Фінляндії  та  Швеції  до  ЄС.  Еволюція 
політики країн ЄАВТ. Формування Європейської Економічної Зони. 
Зростання розбіжностей у підходах щодо подальшого розвитку євро-
пейської інтеграції. Особливості австрійського, фінського та шведсь-
кого нейтралітету в контексті нового розширення ЄС. Формування 
спільної  зовнішньої  та  безпекової  політики  в  контексті  нового  роз-
ширення.

Вплив нового розширення на комунітарні реформи.
 Література: основна [1; 2; 4; 6; 8; 16–18];

додаткова [1; 12; 29]
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змістовий модуль ііі.  Основні передумови та значення 
розширення ЄС на Схід

Тема 5. Еволюція політики Єс щодо країн ЦсЄ. розширення 
Єс у 2004 р.

Основні передумови та значення розширення ЄС на Схід. Полі-
тичні та економічні зміни в країнах Центральної та Східної Європи. 
Падіння біполярної системи міжнародних відносин.

Становлення ринкових принципів розвитку економіки в країнах 
ЦСЄ.  Порівняльний  аналіз  трансформаційних  процесів  у  країнах-
кандидатах.

Інтеграційні  реформування  в  ЄС  в  умовах  розширення  на  Схід. 
Перспективи нового розширення та проблеми внутрішнього рефор-
мування ЄС. Еволюція інтеграційної політики ЄС щодо країн ЦСЄ. 
Огляд геополітичних наслідків розширення ЄС до 25–28 держав.

Еволюція політики ЄС щодо країн ЦСЄ, розширення ЄС у 2004 р. 
Прийняття  програм  економічної  допомоги  країнам  ЦСЄ.  Форму-
вання системи “Європейських угод”. Особливості політики окремих 
країн  ЄС  до  країн  ЦСЄ.  Формування  диференційного  підходу  до 
країн-кандидатів.  Порівняльний  аналіз  диференційованого  підхо-
ду ЄС щодо країн — кандидатів ЦСЄ. Копенгагенські критерії та  їх 
аналіз. Принцип розширення “хвилями” та його сутність. 

Порядок денний “2000” та його значення. 
Література: основна [1; 4; 8–10; 16–19];

додаткова [9; 12; 14]

змістовий модуль іV. Євроінтеграційні перспективи України
Тема 6. основні проблеми та напрями співробітництва 

України та Єс. копенгагенські критерії та Україна
Формування  юридичних  засад  співробітництва  ЄС  та  України. 

Програми  та  стратегії  співробітництва  України  та  ЄС  на  перспек-
тиву.  Основні  напрями  і  програми  співробітництва  України  та  ЄС. 
Нові форми співробітництва в контексті стратегії “Ширша Європа” 
та політики сусідства. Сценарії та моделі входження України в ЄС. 
Наслідки розширення на Схід для України. Проблеми, перспективи 
та ймовірні часові рамки інтеграції України в ЄС.

 Література: основна [ 1–9; 16; 18];
додаткова [9–16; 29; �0]
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змістовий модуль V. Основні завдання, генеза та еволюція 
НАТО за часів “холодної війни”

Тема 8. Принципи організації та структура альянсу. наТо 
та варшавський договір. оборонна політика наТо 
за часів “холодної війни”

Вимоги,  основні  завдання  Альянсу  і  генеза  розвитку  НАТО  за 
часів холодної війни. Вимоги, основні принципи та завдання Альянсу. 
Зона відповідальності НАТО та вимоги до нових членів. Північноат-
лантичний договір і його особливості. Гарантії безпеки та стримуван-
ня. Принципи організації і структура Альянсу. Оборона і стримуван-
ня. Ядерна політика НАТО. НАТО і Варшавський договір. Оборонна 
політика НАТО за часів “холодної війни”. Інфраструктура організації 
НАТО і Європейський Союз. Історичний огляд еволюції НАТО.

 Література: основна [9; 12; 21; 22];
додаткова [1–5; 7–10; 25–�0]

змістовий модуль Vі.  Трансформація альянсу у 80-х роках. 
Хартія “Україна — НАТО”. Перша хвиля 
поширення альянсу

Тема 9. Фундаментальні зміни клімату безпеки 
та трансформація наТо. нові євроатлантичні 
інститути і початок євроатлантичного 
співробітництва (рПас, рЕаП та ін.)

Кінець “холодної війни” і початок трансформації Альянсу у 80-х 
роках. Фундаментальні зміни клімату безпеки і початок трансформа-
ції НАТО. Процеси розрядки в Європі і “Паризька хартія нової Єв-
ропи в 1990 р.”. Криза в Перській затоці 1991 р. і роль НАТО в цьо-
му процесі. Структурно організаційні зміни НАТО після закінчення 
“холодної війни”. Роль НАТО у процесах контролю над озброєнням 
і роззброєнням наприкінці 80-х — на початку 90-х років. Скорочен-
ня ядерних і звичайних збройних сил в Європі. Середземноморський 
діалог Альянсу. Формування нової Європи і початок трансформації 
Альянсу.  Ядерні  сили  НАТО  в  новому  кліматі  безпеки.  Нові  євро-
атлантичні  інститути  і  початок  євроатлантичного  співробітництва 
(РПАС, РЕАП та ін.). 

 Література: основна [9–11; 22; 27];
додаткова [21–�0]
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Тема 10. Формування стратегії поширення альянсу. Хартія 
“України — наТо”. Перша хвиля поширення альянсу

Формування  стратегії  поширення  Альянсу.  Перша  хвиля  поши-
рення Альянсу Хартія “України — НАТО”. Перша хвиля поширення 
Альянсу.  Доповідь  RAND  Corporation  і  моделі  розширення  НАТО. 
Дослідження  НАТО  щодо  розширення.  Партнерство  заради  миру. 
НАТО і Європейська система безпеки і оборони (ESDI). Стратегіч-
на концепція Альянсу. Політичні структури НАТО і демократичний 
контроль.

 Література: основна [9–11; 22; 27];
додаткова [21–�0]

змістовий модуль Vіі.  Друга хвиля поширення НАТО. 
Поширення НАТО і Росія. Проблеми 
і перспективи євроатлантичної 
інтеграції України

Тема 11. Підготовка і проведення другої хвилі поширення 
наТо. Процес вступу і вимоги до кандидатів. План 
отримання членства. спільна рада наТо — росія.

Друга  хвиля  поширення.  Історичні  передумови  та  аналітичні 
розробки. Спільна рада НАТО — Росія. Підготовка і проведення дру-
гої хвилі поширення НАТО. Процес вступу і вимоги до кандидатів. 
План отримання членства. 

 Література: основна [1–9; 16–19];
додаткова [11–19]

Тема 12. Проблеми і перспективи євроатлантичної інтеграції 
України. оцінка труднощів і досягнень на шляху 
євроатлантичної інтеграції України. Експертна 
оцінка можливого часу вступу України до наТо

Проблеми і перспективи євроатлантичної інтеграції України. По-
маранчева революція та євроатлантична інтеграція України. Оцінка 
труднощів і досягнень на шляху євроатлантичної інтеграції України. 
Порівняльний аналіз темпів і процесу євроатлантичної інтеграції Ук-
раїни та її сусідів. Експертна оцінка можливого часу вступу України 
до НАТО. 

 Література: основна [1–9; 16–19];
додаткова [11–19]
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ПиТання Для саМоконТролю

1.  Еволюція  ідеї  утворення  європейської  федерації  (історичні  ас-
пекти).

2.  Обговорення проектів об’єднаної Європи після Першої світової 
війни.

�.  Основні теорії та моделі європейської інтеграції. Проблеми кла-
сифікації та диференціації.

4.  Неофункціоналістські та неофедералістські моделі сучасних ін-
теграційних процесів в Європі. 

5.  Основні  складові  федералізму  як  науки  та  її  зв’язок  з  іншими 
науковими напрямами, що вивчають інтеграцію. Значення Руху 
Опору у становленні федералістського руху. Еволюція традицій-
них федералістських концепцій єдиної Європи. 

6.  Базові категорії та методи федералізму як науки. Державно-цент-
ристські теорії та їх обмеженість 

7.  Значення концептуальних положень Е. Хааса як основополож-
ника сучасного неофункціоналізму. Основні складові неофунк-
ціоналізму як науки та її зв’язок з іншими науковими напряма-
ми.

8.  Поняття лояльності та подвійної лояльності, прагматичного де-
термінізму,  переливу  в  теорії  неофункціоналізму.  Неофункціо-
налізм та проблеми розширення ЄС. Сучасні моделі європейсь-
кої інтеграції. 

9.  Формування єдиної позиції ЄС щодо розширення у 70–80-х ро-
ках.  Початок  європейських  інтеграційних  процесів  та  позиція 
Великобританії. Заснування ЄОВС. 

 10.  Обговорення  умов  вступу  Великобританії  до  ЄЕС  та  відставка 
де Голля. Наслідки вступу Великобританії до ЄЕС. Проблема пе-
регляду участі Великобританії в ЄЕС у 70–80-х роках. 

 11.  Особливості  вступу  Греції  до  ЄС.  Політичні  зміни  в  Греції,  Іс-
панії та переговори щодо розширення ЄЕС. Позиція країн ЄЕС 
щодо перспектив вступу Греції.

 12.  Особливості  політики  Португалії  та  Іспанії  щодо  членства  в 
ЄЕС. Південна Європа в геостратегічних планах ЄС. 

 1�.  Вплив першого розширення ЄЕС на стабільність  і безпеку Єв-
ропи. Значення Середземного розширення для еволюції інтегра-
ційної політики ЄЕС. 

 14.  Розширення  1995 р.  та  його  геостратегічне  значення.  Причини 
вступу Австрії, Фінляндії та Швеції до ЄС.
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 15.  Еволюція політики країн ЄАВТ. Формування Європейської Еко-
номічної Зони.

 16.  Зростання розбіжностей у підходах щодо подальшого розвитку 
європейської інтеграції. Особливості австрійського, фінського та 
шведського нейтралітету в контексті нового розширення ЄС.

 17.  Формування спільної зовнішньої та безпекової політики в кон-
тексті нового розширення.

 18.  Вплив нового розширення на комунітарні реформи.
 19.  Основні передумови та значення розширення ЄС на Схід. Полі-

тичні та економічні зміни в країнах Центральної та Східної Єв-
ропи. Падіння біполярної системи міжнародних відносин.

 20.  Становлення ринкових принципів розвитку економіки в країнах 
ЦСЄ.  Порівняльний  аналіз  трансформаційних  процесів  у  краї-
нах-кандидатах.

 21.  Інтеграційні реформування в ЄС в умовах розширення на Схід. 
Перспективи нового розширення та проблеми внутрішнього ре-
формування ЄС.

 22.  Еволюція  інтеграційної  політики  ЄС  щодо  країн  ЦСЄ.  Огляд 
геополітичних наслідків розширення ЄС до 25–28 держав. Ево-
люція політики ЄС щодо країн ЦСЄ, розширення ЄС у 2004 р.

 2�.  Прийняття  програм  економічної  допомоги  країнам  ЦСЄ.  Фор-
мування  системи  “Європейських  угод”.  Особливості  політики 
окремих країн ЄС до країн ЦСЄ.

 24.  Формування диференційного підходу до країн-кандидатів. Порів-
няльний  аналіз  диференційованого  підходу  ЄС  щодо  країн — 
кандидатів ЦСЄ. 

 25.  Копенгагенські критерії та їх аналіз. 
 26.  Принцип розширення “хвилями” та його сутність. 
 27.  Порядок денний “2000” та його значення.
 28.  Основні проблеми та напрями співробітництва України та ЄС. 
 29.  Копенгагенські критерії та Україна.
 �0.  Формування юридичних засад співробітництва ЄС та України.
 �1.  Програми  та  стратегії  співробітництва  України  та  ЄС  на  перс-

пективу.
 �2.  Основні напрями і програми співробітництва України та ЄС.
 ��.  Нові форми співробітництва в контексті стратегії “Ширша Євро-

па” та політики сусідства.
 �4.  Сценарії та моделі входження України в ЄС. Проблеми, перспек-

тиви та імовірні часові рамки інтеграції України в ЄС.
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 �5.  Наслідки розширення на Схід для України. 
 �6.  Вимоги,  основні  завдання  Альянсу  і  генеза  розвитку  НАТО  за 

часів “холодної війни”. 
 �7.  Основні  принципи  та  завдання  Альянсу.  Зона  відповідальності 

НАТО та вимоги до нових членів.
 �8.  Північноатлантичний договір та його особливості. Гарантії без-

пеки та стримування.
 �9.  Принципи організації  і структура Альянсу. Оборона  і стриму-

вання.
 40.  Ядерна політика НАТО.
 41.  НАТО і Варшавський договір. Оборонна політика НАТО за часів 

“холодної війни”. Інфраструктура організації НАТО і Європей-
ський Союз.

 42.  Історичний огляд еволюції НАТО. 
 4�.  Кінець “холодної війни” і початок трансформації Альянсу у 80-х 

роках. Фундаментальні зміни клімату безпеки  і початок транс-
формації НАТО. 

 44.  Процеси  розрядки  в  Європі  і  “Паризька  хартія  нової  Європи  в 
1990 р.” 

 45.  Криза в Перській затоці 1991 р. і роль НАТО в цьому процесі.
 46.  Структурно-організаційні зміни НАТО після закінчення “холод-

ної війни”. 
 47.  Роль НАТО у процесах контролю над озброєнням і роззброєнням 

наприкінці 80-х — на початку 90-х років. Скорочення ядерних і 
звичайних  збройних  сил  в  Європі.  Середземноморський  діалог 
Альянсу.

 48.  Формування  нової  Європи  і  початок  трансформації  Альянсу. 
Ядерні сили НАТО в новому кліматі безпеки.

 49.  Нові євроатлантичні інститути і початок євроатлантичного спів-
робітництва (РПАС, РЕАП та ін.).

 50.  Формування стратегії поширення Альянсу. Перша хвиля поши-
рення Альянсу.

 51.  Хартія “України — НАТО”.
 52.  Доповідь RAND Corporation і моделі розширення НАТО.
 5�.  Дослідження  НАТО  щодо  розширення.  Партнерство  заради 

миру. НАТО і Європейська система безпеки і оборони (ESDI).
 54.  Стратегічна концепція Альянсу. Політичні структури НАТО і де-

мократичний контроль.
 55.  Друга  хвиля  поширення.  Історичні  передумови  та  аналітичні 

розробки.
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 56.  Спільна рада НАТО — Росія.
 57.  Підготовка і проведення другої хвилі поширення НАТО. Процес 

вступу і вимоги до кандидатів. План отримання членства.
 58.  Проблеми і перспективи євроатлантичної інтеграції України. 
 59.  Помаранчева  революція  та  євроатлантична  інтеграція  України. 

Оцінка труднощів і досягнень на шляху євроатлантичної інтег-
рації України. 

 60.  Порівняльний аналіз темпів і процесу євроатлантичної інтегра-
ції України та її сусідів. Сценарії можливого вступу України до 
НАТО.
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