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Пояснювальна  заПиска

Навчальна дисципліна “Україна та європейська політика” є скла-
довою  освітньо-професійної  програми  підготовки  фахівців  за  ос-
вітньо-кваліфікаційним  рівнем  “спеціаліст”  (7.0�0401)  та  “магістр” 
(8.0�0401) зі спеціальності “міжнародні відносини”.

Мета і завдання дисципліни — розкриття процесів набуття Украї-
ною європейської ідентичності, місця і ролі в сучасній європейській 
політиці, інтеграційних процесів в ЄС і НАТО. В межах курсу висвіт-
люються основні інтеграційні концепції та трансформаційні процеси 
в Європі, роль і місце України в них.

Навчальна дисципліна будується на дисциплінах “Теорія міжна-
родних відносин”, “Міжнародні відносини та світова політика”.

Інформаційними джерелами є базові підручники, навчальні посіб-
ники, підручники, монографії, словники, енциклопедії, наукові стат-
ті.

Контроль  знань  здійснюється  за  модульно-рейтинговою  систе-
мою.

ТЕМаТиЧниЙ  План 
дисципліни 

“Україна Та євроПЕЙська ПоліТика”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль і. Україна в розширеній європі. 
інтеграційні процеси та геополітичні пріоритети основних 
гравців на європейській арені

1 Основні гравці “розширеної Європи”, їхні національні 
інтереси та геополітичні пріоритети у процесах європейської 
інтеграції 
Змістовий модуль іі. Основні геополітичні контури 
взаємодії України та європейської спільноти 

2 Геополітичні пріоритети України. Контури “Європейська 
спільнота — США — РФ — Україна”, “Європейська 
спільнота — США — Ісламський світ — Україна”, 
“Європейська спільнота — США — АТР — Україна”
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1 2
Змістовий модуль ііі. Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної стратегії та політики 
України: євроатлантичний вектор

� Особливості та пріоритети зовнішньополітичного курсу 
і двосторонніх відносин України з країнами Західної 
та Центральноі Європи. Пріоритети євроатлантичної 
інтеграції
Змістовий модуль іV. Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної стратегії й політики 
України: Центрально-східноєвропейський вектор

4 Особливості і пріоритети зовнішньополітичного курсу 
і двосторонніх відносин України з країнами 
Центральносхідної Європи
Змістовий модуль V. Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної стратегії і політики 
України: Чорноморський регіон

5 Особливості і пріоритети зовнішньополітичного курсу 
і двосторонніх відносин України з країнами Чорноморського 
регіону
Змістовий модуль Vі. Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної стратегії і політики 
України: Балканський регіон

6 Особливості та пріоритети зовнішньополітичного курсу 
і двосторонніх відносин України з країнами Балканського 
регіону 
Змістовий модуль Vіі. курс на формування регіональних 
структур співробітництва і безпеки як основа 
зовнішньополітичного курсу України на пострадянському 
просторі

7 Особливості та пріоритети зовнішньополітичного курсу 
і двосторонніх відносин України з країнами 
на пострадянському просторі, в тому числі у відносинах 
з Росією

Разом годин: 81
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зМісТ 
дисципліни 

“Україна  Та  євроПЕЙська  ПоліТика”

Змістовий модуль і. Україна в розширеній європі. інтеграційні 
процеси та геополітичні пріоритети 
основних гравців на європейській арені

Тема 1. основні гравці “розширеної європи”, їхні національні 
інтереси та геополітичні пріоритети 
у процесах європейської інтеграції

Роль і місце України в Європі й світі в контексті сучасних інтег-
раційних процесів. Основні гравці “розширеної Європи”, їхні націо-
нальні інтереси та геополітичні пріоритети у процесах європейської 
інтеграції.

Геополітична  стратегія  Заходу.  Збереження  західної  цивілізації 
й розширення співробітництва між  її  європейською, північноамери-
канською,  тихоокеанською частинами;  зміцнення базових цінностей 
та  інституцій цієї цивілізації: демократії, механізмів вільного ринку, 
ліберально-демократичної  ідеології  тощо;  формування  нової  струк-
туризації  світу  на  принципах  “геоекономіки”;  протидія  створен-
ню  і  зміцненню  будь-якого  геополітичного  блоку  чи  стратегічної 
сили, які б могли протиставити себе Західній цивілізації; зміцнення 
НАТО і головних стратегічних вісей Західного світу: США — Євро-
па, США — Близький Схід, США — Південно-східна Азія, США — 
Японія; обмеження впливу і експансії “месіанських” держав, в тому 
числі конфуціанських й  ісламських, упередження переростання ре-
гіональних  конфліктів  між  цивілізаціями  і  державами  в  глобальні 
війни; поширення НАТО на Схід і стимуляція приєднання до Євро-
пейського Союзу та європейської культури в цілому країн Централь-
ної Європи (ЦЄ)  і країн, що утворилися після дезінтеграції СРСР; 
розбудова і поширення впливу міжнародних інститутів, які відпові-
дають західним цінностям, забезпечення інтеграції незахідних країн 
в ці інститути; економічна і соціокультурна експансія в інші країни, 
підтримка соціальних інституцій і груп, що орієнтуються на західні 
цінності, інтереси і стиль життя.

Геополітична  стратегія  РФ.  Повернення  статусу  наддержави  і 
формування нової євроазійської моці чи блоку на терені колишнього 
СРСР; збирання “історичних російських земель”,  інтеграція держав 
і “великих просторів” довкола Росії; приєднання до “великої сімки” 
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і активна  протидія  поширенню НАТО;  формування  нових  “страте-
гічних вісей” Євразії: Москва — Берлін, Москва — Тегеран, Москва —
Токіо;  протидія  сепаратистським  рухам  всередині  РФ,  зокрема  в 
регіонах Кавказу, так званого “тюркського клину” (насамперед Татар-
стан і Башкирія), Якутії і Далекого Сходу; нейтралізація країн Бал-
тії і геополітична декомпозиція України (або щонайменше так звана 
“фінляндизація” цих країн). Повна інтеграція Білорусі у склад Росії; 
формування економічного і політичного домінування в державах За-
кавказзя і Середньої Азії; економічна і соціокультурна експансія в усі 
незалежні країни на теренах колишнього СРСР, підтримка російсь-
комовного  населення,  створення  умов  для  політичного  контролю  і 
домінування Росії.

Література [1; �; 7–11; 16–18; 56–62]

Змістовий модуль іі. Основні геополітичні контури взаємодії 
України та європейської спільноти

Тема 2. Геополітичні пріоритети України. контури 
“європейська спільнота — сШа — рФ — Україна”, 
“європейська спільнота — сШа — ісламський світ — 
Україна”, “європейська спільнота — сШа — аТр — 
Україна”

Геополітична стратегія України. Основні геополітичні і зовнішньо
політичні  пріоритети  України.  Виживання  України  як  суверенної 
незалежної держави,  зміцнення фундаментальних цінностей та  інс-
титуцій, що забезпечують добробут, безпеку і соціокультурний про-
грес;  повернення  України  в  європейський  цивілізований  простір, 
всебічна інтеграція в європейські та євроатлантичні політичні й со-
ціальні структури, а також структури безпеки; посилення потенціа-
лу стримування як власного, так і колективного за рахунок участі в 
європейських структурах безпеки, укладення дво- і багатосторонніх 
договорів, отримання відповідних запевнень і гарантій безпеки тощо; 
пріоритетна орієнтація на інтеграцію в ЄС і ЗЄС.

Поглиблення спеціального партнерства з НАТО, курс на приєд-
нання  як  перший  крок  до  політичних  структур  цієї  організації  як 
наріжного каменя структури європейської безпеки; посилення стра-
тегічного партнерства з США і зв’язків з країнами Західної Європи 
відповідно до національних інтересів і пріоритетів; підтримка і роз-
виток  рівноправних,  взаємовигідних  економічних,  політичних  і  со-
ціокультурних  відносин  з РФ;  зміцнення  і  консолідація  особливих 
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відносин  із стратегічно важливими сусідами, насамперед Польщею, 
країнами  Балтії,  Туреччиною,  Грузією,  Азербайджаном,  країнами 
Вишеградської  групи  і  Середньої  Азії;  сприяння  формуванню  “по-
ясу  стабільності”  і  регіональних структур безпеки від Балтійського 
і Чорного морів  до Закавказзя  і Середньої Азії;  участь  у  створенні 
європейських і євразійських “транспортних коридорів” як за “Балто-
Чорноморсько-Близькосхідною” віссю, так і за віссю “Західна Євро-
па — Україна — Закавказзя — Середня Азія — Китай”.

Використання цих коридорів  для  створення надійної  багатоаль-
тернативної системи постачання енергоносіїв і стратегічно важливої 
сировини;  курс  на  альтернативне  лідерство  на  терені  колишнього 
СРСР,  насамперед,  у Чорноморсько-Каспійському  регіоні. Активна 
кооперація з країнами, які вбачають в Україні надійного рівноправ-
ного партнера,  вільного від великодержавних  і  гегемоністських ам-
біцій.

Протидія неконтрольованому іноземному економічному проник-
ненню  і  всебічний  захист  економічного  суверенітету. Недопущення 
встановлення будь-яких форм економічної  і політичної  залежності; 
блокування  поточних  спроб  односторонньої  іноземної  соціально-
культурної та інформаційної експансії й домінування; цілеспрямова-
не формування у масовій свідомості універсальних європейських та 
євроатлантичних цінностей і соціокультурних орієнтацій.

Процеси та особливості взаємодії в основних геополітичних кон-
турах. Контури:  “Європейська спільнота — США — РФ — Україна”,  
“Європейська спільнота — США — Ісламський світ — Україна”, “Єв-
ропейська спільнота — США — АТР — Україна”.

Література [1; �; 17; 27–�7; 40; 41; 44; 56–62]

Змістовий модуль ііі.  Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної 
стратегії та політики України: 
євроатлантичний вектор

Тема 3. особливості та пріоритети зовнішньополітичного 
курсу і двосторонніх відносин України з країнами 
західної та Центральної європи

Пріоритети  євроатлантичної  інтеграції.  Особливості  та  пріори-
тети  зовнішньополітичного  курсу  і  двосторонніх  відносин України 
з країнами Західної та Центральної Європи. Розробка Національної 
стратегії європейської інтеграції. 
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Досягнення сумісності цінностей, норм і принципів внутрішнього 
політичного та соціального життя України з нормами та принципами 
євроспільноти.  Пошук  стратегічного  партнера  серед  європейських 
держав.  Створення  умов  для  залучення  європейських  інвестицій. 
Спеціальні відносини України і США. 

Оптимальні стратегії  інтеграції в євроатлантичні структури. Ос-
новні  варіанти політики України щодо євроатлантичних структур  і 
структур регіональної безпеки:

1.  Опертя на власні сили.
2.  Приєднання до одного з існуючих блоків чи альянсів.
�.  Створення  регіональних  структур  безпеки  в  рамках  ширшої 

системи загальноєвропейської безпеки.
4.  Нейтральність:  підтримання  існуючого  статусу  самопроголо-

шеного  нейтралітету  і  позаблоковості;  постійний  нейтралітет, 
гарантований великими державами або Радою Безпеки ООН; 
“активний” нейтралітет, “спеціальні відносини” з НАТО.

Вступ до НАТО і максимальне розширення співпраці з ЄС як єди-
но можлива стратегія України на перспективу, що забезпечує її націо-
нальний суверенітет та територіальну цілісність. 

 Література [1; �; 10; ��–�9; 47; 49; 56–62]

Змістовий модуль іV.  Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної 
стратегії і політики України: 
Центрально-східноєвропейський 
вектор

Тема 4. особливості і пріоритети зовнішньополітичного 
курсу і двосторонніх відносин України з країнами 
Центральносхідної європи 

Особливості  зовнішньополітичного  курсу  і  двосторонніх  відно-
син України з країнами Центральної та Східної Європи. Україна та 
країни  Балто-Чорноморського  паска  (“вісі  Європи”)  за  терміноло-
гією батьків-засновників геополітики. Роль і місце зазначених країн 
для стабільності всієї Євроатлантичної системи. Геополітичні і стра-
тегічні особливості країн Балтії, України, Білорусі, Угорщини, Чехії, 
Словаччини, Румунії. 
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Економічні  та  політичні  фактори  взаємодії  України  з  країнами 
ЦСЄ. Регіональне та прикордонне співробітництво. Вільні економіч-
ні зони та їх роль.

Проблеми та перспективи створення трансрегіонального інтегра-
ційного угруповання.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України щодо країн Балтії.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
й політики України щодо Польщі.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
й політики України щодо Білорусі.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
й політики України щодо Угорщини.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
й політики України щодо Чехії.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
й політики України щодо Словаччини.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
й політики України щодо Румунії. 

 Література [1; �; 1�–22; 40; 55; 60; 62]

Змістовий модуль V. Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної 
стратегії і політики України: 
Чорноморський регіон

Тема 5. особливості і пріоритети зовнішньополітичного 
курсу і двосторонніх відносин України з країнами 
Чорноморського регіону 

Особливості  зовнішньополітичного  курсу  і  двосторонніх  відно-
син України з країнами Чорноморського регіону. Особливості Чорно-
морського регіону як однієї з ключових ланок стабільності та безпеки 
всієї Євразії.

Основні  геополітичні  гравці  регіону  та  їхні  інтереси  і  стратегії. 
Росія  і США: роль  і місце в Чорноморському регіоні. Україна  і Ту-
реччина.

Міжнародні організації та структури безпеки: їх роль і політика в 
регіоні. НАТО, ЄС, ОБСЄ. ОЧЕС як визначальні ланки перспектив-
ного співробітництва в регіоні. 
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Перспективи  трансформації  ОЧЕС  у  регіональну  організацію 
безпеки та  співробітництва. ОЧЕС  і регіональна безпека. ОЧЕС та 
регіональні  конфлікти  і  миротворчі  операції.  Безпека  перевезень  і 
транспортування енергетичних ресурсів.

ОЧЕС і підтримка демократичних трансформацій в регіоні.
 Література [1; �; 4; �6–�8; 42; 48; 74; 76]

Змістовий модуль Vі.  Регіональні напрями та особливості 
європейської зовнішньополітичної 
стратегії і політики України: 
Балканський регіон

Тема 6. особливості та пріоритети зовнішньополітичного 
курсу і двосторонніх відносин України з країнами 
Балканського регіону 

Особливості зовнішньополітичного курсу і двосторонніх відносин 
України з країнами Балканського регіону. Роль і місце Балканського 
регіону в сучасній Європі. Україна та країни регіону: проблеми істо-
ричної спадщини.

Греція і Туреччина як два полюси тяжіння в регіоні. Геостратегічні 
субрегіони та їх особливості. Зовнішня напруженість сітуації на Бал-
канах. Проблеми та перспективи створення трансрегіональних інтег-
раційних угруповань.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України стосовно Румунії в регіоні.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України щодо Словенії.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України щодо Македонії.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України щодо Сербії та Хорватії.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України щодо Боснії та Герцеговини.

Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної стратегії 
і політики України щодо Греції та Туреччини в регіоні.

Література [1; �; 9; 14; 56–64]
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Змістовий модуль Vіі.  курс на формування регіональних 
структур співробітництва і безпеки 
як основа зовнішньополітичного курсу 
України на пострадянському просторі

Тема 7. особливості та пріоритети зовнішньополітичного 
курсу і двосторонніх відносин України з країнами 
на пострадянському просторі, в тому числі 
у відносинах з росією

Україна  і Російська Федерація: проблеми співробітництва та су-
перництва.

Росія  та  проблеми  інтеграційних  об’єднань  на  пострадянському 
просторі.

Крах СНД і його неминучий розпад. Україна і проблема альтерна-
тивного лідерства на пострадянському просторі. ГУАМ та його перс-
пективи.

Співдружність демократичного вибору та євроінтеграційні перс-
пективи України.

Сценарії євроінтеграційних процесів в Україні на період до 2008 р. 
і далі.

 Література [1; �; 21–27; 40; 61; 75]

ПиТання  для  саМоконТролю

  1.  Україна в розширеній Європі.  Інтеграційні процеси та  геополі-
тичні пріоритети основних гравців на європейській арені.

  2.  Роль і місце України в Європі та світі в контексті сучасних інтег-
раційних процесів.

  �.  Основні гравці “розширеної Європи”, їх національні інтереси та 
геополітичні пріоритети в процесах європейської інтеграції. 

  4.  Геополітична  стратегія  Заходу: збереження  західної  цивілізації 
та  розширення  співробітництва між  її  європейською,  північно-
американською, тихоокеанською частинами.

  5.  Геополітична стратегія Заходу: зміцнення базових цінностей та 
інституцій цієї цивілізації: демократії, механізмів вільного рин-
ку, ліберально-демократичної ідеології тощо.

  6.  Геополітична стратегія Заходу: формування нової структуризації 
світу на засадах “геоекономіки”.



12

  7.  Геополітична стратегія Заходу: протидія створенню і зміцненню 
будь-якого геополітичного блоку чи стратегічної сили, які мог-
ли  б  протиставити  себе  Західній  цивілізації;  зміцнення НАТО 
і  головних стратегічних вісей Західного світу: США — Європа, 
США — Близький Схід, США — Південно-східна Азія, США — 
Японія.

  8.  Геополітична  стратегія  Заходу:  обмеження  впливу  і  експансії 
“месіанських”  держав,  у  тому  числі  конфуціанських й  ісламсь-
ких,  упередження  переростання  регіональних  конфліктів  між 
цивілізаціями і державами в глобальні війни.

  9.  Геополітична стратегія Заходу: поширення НАТО на Схід і сти-
муляція  приєднання  до Європейського Союзу  та  європейської 
культури в цілому країн Центральної Європи (ЦЄ)  і країн, що 
утворилися після дезінтеграції СРСР.

 10.  Геополітична  стратегія  Заходу:  розбудова  і  поширення  впливу 
міжнародних  інститутів,  які  відповідають  західним  цінностям, 
забезпечення інтеграції незахідних країн у ці інститути.

 11.  Геополітична стратегія Заходу: економічна і соціокультурна екс-
пансія в інші країни, підтримка соціальних інституцій і груп, що 
орієнтуються на Західні цінності, інтереси і стиль життя.

 12.  Геополітична  стратегія  РФ:  повернення  статусу  наддержави  і 
формування нової євроазійської потуги чи блоку на теренах ко-
лишнього СРСР;  збирання “історичних російських земель”,  ін-
теграція держав і “великих просторів” довкола Росії.

 1�.  Геополітична стратегія РФ: приєднання до “великої сімки” і ак-
тивна протидія поширенню НАТО; формування нових “страте-
гічних вісей” Євразії: Москва — Берлін, Москва — Тегеран, Мос-
ква — Токіо.

 14.  Геополітична стратегія РФ: протидія сепаратистським рухам все-
редині РФ, в регіонах Кавказу, так званого “тюркського клину” 
(насамперед Татарстан і Башкирія), Якутії й Далекого Сходу.

 15.  Геополітична  стратегія  РФ:  нейтралізація  країн  Балтії  та  гео-
політична  декомпозиція  України  (або  щонайменше  так  звана 
“фінляндізація” цих країн). 

 16.  Геополітична  стратегія  РФ:  повна  інтеграція  Білорусі  у  склад 
Росії; формування економічного і політичного домінування в дер-
жавах Закавказзя і Середньої Азії.

 17.  Геополітична  стратегія  РФ:  економічна  і  соціокультурна  екс-
пансія у незалежні країни колишнього СРСР, підтримка російсь-
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комовного населення, створення умов для політичного контролю 
і домінування Росії.

 18.  Основні геополітичні контури взаємодії України та європейської 
спільноти.

 19.  Геополітична стратегія України. 
 20.  Основні геополітичні й зовнішньополітичні пріоритети України: 

виживання України як суверенної незалежної держави, зміцнен-
ня фундаментальних цінностей та  інституцій, що забезпечують 
добробут, безпеку і соціокультурний прогрес.

 21.  Основні  геополітичні  й  зовнішньополітичні  пріоритети  Украї-
ни.

 22.  Повернення  України  в  європейський  цивілізаційний  простір; 
всебічна інтеграція в європейські та євроатлантичні політичні та 
соціальні структури, а також структури безпеки.

 2�.  Основні геополітичні і зовнішньополітичні пріоритети України: 
посилення потенціалу стримування як власного, так і колектив-
ного за рахунок участі в європейських структурах безпеки, укла-
дення дво-  і багатосторонніх договорів, отримання відповідних 
запевнень і гарантій безпеки тощо.

 24.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни: пріоритетна орієнтація на інтеграцію в НАТО та ЄС. 

 25.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни:  зміцнення  стратегічного  партнерства  із США  та  зв’язків  із 
країнами Західної Європи відповідно до національних інтересів 
і пріоритетів.

 26.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни:  підтримка  і  розвиток  рівноправних,  взаємовигідних  еконо-
мічних, політичних і соціокультурних відносин з РФ.

 27.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни: зміцнення і консолідація особливих відносин із стратегічно 
важливими  сусідами,  насамперед  Польщею,  країнами  Балтії, 
Туреччиною, Грузією, Азербайджаном, країнами Вишеградської 
групи і Середньої Азії.

 28.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни:  сприяння формуванню  “поясу  стабільності”  і  регіональних 
структур безпеки від Балтійського і Чорного морів до Закавказзя 
і Середньої Азії.

 29.  Основні геополітичні та зовнішньополітичні пріоритети України: 
участь у створенні європейських та євразійських “транспортних 
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коридорів”  як  по  “Балто-Чорноморсько-Близькосхідній”  вісі, 
так і по вісі “Західна Європа — Україна — Закавказзя — Середня 
Азія — Китай”.

 �0.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни: створення надійної багатоальтернативної системи постачан-
ня енергоносіїв і стратегічно важливої сировини.

 �1.  Основні геополітичні та зовнішньополітичні пріоритети України: 
курс на альтернативне лідерство на теренах колишнього СРСР, 
насамперед у Чорноморсько-Каспійському регіоні. Активна ко- 
операція з тими країнами, які вбачають в Україні надійного рівно-
правного партнера, вільного від великодержавних і гегемоністсь-
ких амбіцій.

 �2.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни: протидія неконтрольованому іноземному економічному про-
никненню і всесторонній захист економічного суверенітету.

 ��.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни:  недопущення  встановлення  будь-яких  форм  економічної  і 
політичної залежності.

 �4.  Основні  геополітичні  та  зовнішньополітичні пріоритети Украї-
ни:  блокування  поточних  спроб  односторонньої  іноземної  со-
ціально-культурної та інформаційної експансії й домінування.

 �5.  Основні геополітичні та зовнішньополітичні пріоритети України: 
цілеспрямоване формування в масовій свідомості універсальних 
європейських  і  євроатлантичних цінностей  та  соціокультурних 
орієнтацій.

 �6.  Процеси і особливості взаємодії в основних геополітичних кон-
турах. Контур: “Європейська спільнота — США — РФ — Украї-
на”.

 �7.  Процеси та особливості взаємодії в основних геополітичних кон-
турах.  Контур:  “Європейська  спільнота —  США —  Ісламський 
світ — Україна”.

 �8.  Процеси та особливості взаємодії в основних геополітичних кон-
турах. Контур: “Європейська спільнота — США — АТР — Украї-
на”.

 �9.  Особливості  й  пріоритети  зовнішньополітичного  курсу  і  дво-
сторонніх відносин України з країнами Західної та Центральної 
Європи. 

 40.  Пріоритети  євроатлантичної  інтеграції:  розробка Національної 
стратегії європейської інтеграції. 
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 41.  Пріоритети  євроатлантичної  інтеграції:  досягнення  сумісності 
цінностей, норм та принципів внутрішнього політичного та со-
ціального життя України з нормами та принципами євроспільно-
ти. 

 42.  Пріоритети  євроатлантичної  інтеграції:  пошук  стратегічного 
партнера серед європейських держав. 

 4�.  Пріоритети євроатлантичної  інтеграції:  створення умов для за-
лучення європейських інвестицій.

 44.  Пріоритети  євроатлантичної  інтеграції:  спеціальні  відносини 
України із США.

 45.  Оптимальні стратегії інтеграції в євроатлантичні структури. 
 46.  Основні варіанти політики України щодо євроатлантичних струк-

тур і структур регіональної безпеки. Опертя на власні сили. 
 47.  Основні  варіанти  політики  України  щодо  євроатлантичних 

структур і структур регіональної безпеки приєднання до одного 
з існуючих блоків чи альянсів.

 48.  Основні  варіанти  політики  України  щодо  євроатлантичних 
структур і структур регіональної безпеки. Створення регіональ-
них  структур  безпеки  в  рамках ширшої  системи  загальноєвро-
пейської безпеки.

 49.  Основні  варіанти  політики  України  щодо  євроатлантичних 
структур  і  структур  регіональної  безпеки.  Нейтральність:  під-
тримання існуючого статусу самопроголошеного нейтралітету і 
позаблоковості.

 50.  Основні  варіанти  політики  України  щодо  євроатлантичних 
структур і структур регіональної безпеки: постійний нейтралітет, 
гарантований великими державами або Радою Безпеки ООН.

 51.  Основні  варіанти  політики  України  щодо  євроатлантичних 
структур і структур регіональної безпеки: “активний” нейтралі-
тет, “спеціальні відносини” з НАТО.

 52.  Вступ  до НАТО  і максимальне  розширення  співпраці  з ЄС як 
єдино можлива стратегія України на перспективу, що забезпечує 
її національний суверенітет і територіальну цілісність.

 5�.  Особливості зовнішньополітичного курсу і двосторонніх відно-
син України з країнами Центральної та Східної Європи. Україна 
та країни Балто-Чорноморського паска (“вісі Європи”).

 54.  Роль і місце зазначених країн для стабільності Євроатлантичної 
системи.
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 55.  Геополітичні й стратегічні особливості країн Балтії, України, Бі-
лорусі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Румунії.

 56.  Економічні  та політичні фактори взаємодії України з країнами 
ЦСЄ. 

 57.  Регіональне та прикордонне співробітництво. Вільні економічні 
зони та їх роль.

 58.  Проблеми і перспективи створення трансрегіонального інтегра-
ційного угруповання.

 59.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-
гії та політики України щодо країн Балтії.

 60.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-
гії і політики України щодо Польщі.

 61.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-
гії і політики України щодо Білорусі.

 62.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-
гії і політики України щодо Угорщини.

 6�.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-
гії і політики України щодо Чехії.

 64.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-
гії і політики України щодо Словаччини та Румунії.

 65.  Особливості зовнішньополітичного курсу і двосторонніх відно-
син України з країнами Чорноморського регіону. 

 66.  Особливості Чорноморського регіону як однієї  з  ключових ла-
нок стабільності й безпеки Євразії. 

 67.  Основні  геополітичні  гравці  регіону  та  їх  інтереси  і  стратегії. 
Росія і США: роль і місце в Чорноморському регіоні. Україна і 
Туреччина.

 68.  Міжнародні організації та структури безпеки: їх роль і політика в 
регіоні. НАТО, ЄС, ОБСЄ, ОЧЕС як визначальні ланки перспек-
тивного співробітництва в регіоні.

 69.  Перспективи  трансформації  ОЧЕС  у  регіональну  організацію 
безпеки та співробітництва.

 70.  ОЧЕС і регіональна безпека. ОЧЕС — регіональні конфлікти та 
миротворчі операції.

 71.  Безпека перевезень і транспортування енергетичних ресурсів.
 72.  ОЧЕС і підтримка демократичних трансформацій в регіоні.
 7�.  Особливості зовнішньополітичного курсу і двосторонніх відно-

син України з країнами Балканського регіону. 
 74.  Роль і місце Балканського регіону в сучасній Європі. Україна та 

країни регіону: проблеми історичної спадщини.
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 75.  Греція і Туреччина як два полюси тяжіння в регіоні.
 76.  Геостратегічні субрегіони та їх особливості. Зовнішні потуги на 

Балканах.
 77.  Проблеми та перспективи створення трансрегіональних інтегра-

ційних угруповань.
 78.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-

гії і політики України щодо Румунії в регіоні.
 79.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-

гії і політики України щодо Словенії та Македонії.
 80.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-

гії і політики України щодо Сербії та Хорватії.
 81.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-

гії і політики України щодо Боснії і Герцеговини.
 82.  Основні пріоритети та особливості зовнішньополітичної страте-

гії і політики України щодо Греції і Туреччини в регіоні. 
 8�.  Особливості  і  пріоритети  зовнішньополітичного  курсу  і  дво-

сторонніх відносин України з країнами на пострадянському про-
сторі.

 84.  Україна і Російська Федерація: проблеми співробітництва та су-
перництва.

 85.  Росія та проблеми інтеграційних об’єднань на пострадянському 
просторі.

 86.  Крах СНД, його неминучий розпад. 
 87.  Україна і проблема альтернативного лідерства на пострадянсько-

му просторі. ГУАМ та його перспективи.
 88.  Співдружність демократичного вибору та євроінтеграційні перс-

пективи України.
 89.  Сценарії  євроінтеграційних  процесів  в  Україні  на  період  до 

2008 р. і далі.
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