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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

«Політика європейської інтеграції» 
Курс 3 3 

Семестр 6 6 

Обсяг кредитів 4 4 

Обсяг годин, в тому числі: 120 120 

Аудиторні 56 6 

в т.ч. Модульний контроль 4 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 64 114 

Форма семестрового контролю екзамен екзамен 

 

2. Статус дисципліни: обов’язкова 

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Політика європейської 

інтеграції» є сприяння якнайглибшому засвоєнню студентами знань з 

дисципліни “Політика європейської інтеграції”, ознайомлення їх з основними 

поняттями дисципліни, поглиблене вивчення теоретичних засад та практичних 

механізмів реалізації політики європейської інтеграції в Україні. Основними 

завданнями вивчення дисципліни «Політика європейської інтеграції» є: 

- узагальнення теоретичних засад з політики європейської інтеграції; 

- вивчення особливостей розвитку євроінтеграційних процесів; 

- ознайомлення з історією розвитку євроінтеграційних процесів в Україні. 

 

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

 

В результаті вивчення курсу здобувачі повинні мати: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної 

галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.  

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні.  

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  
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Здатність бути критичним і самокритичним.  

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

Здатність працювати в команді.  

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів.  

Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-

етичних норм поведінки.  

Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій.  

Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської 

діяльності.  

Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.  

Здатність впроваджувати інноваційні технології.  

Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного 

управління та адміністрування.  

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади дисципліни 

Тема 1. Теорія та історія європейських 

інтеграційних процесів 

7 2 1    4 

 

Тема 2. Політичні та соціальні 

чинники європейської інтеграції 

7 2 1    4 

 

Тема 3. Культурні чинники 

євроінтеграції. Детермінанти 

оптимізації етнонаціональної 

ідентичності в умовах євроінтеграції. 

7 2 1    4 

 

Тема 4. Роль громадської думки у 

процесах євроінтеграції. Основні 

напрямки та механізми підвищення 

ефективності євроінтеграційної 

політики. 

7 2 1    4 
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Модульний контроль   

Разом 24 8 4 - - - 16 

Змістовий модуль 2.  

Особливості розвитку євроінтеграційних процесів 

Тема 5. Право Європейського Союзу 7 2 

 

1    4 

 

Тема 6. Інституції Європейського 

Союзу 

87 2 1    4 

 

Тема 7. Спільні політики 

Європейського Союзу 

8 3 

 

1 

 

   4 

 

Тема 8. Процедури та критерії вступу 

до ЄС 

8 3 1 

 

   4 

 

Модульний контроль   

Разом 30 10 4    16 

Змістовий модуль 3.  

Україна на шляху до європейської інтеграції 

Тема 9. Україна та Європейський 

Союз 

16 4 

 

4    8 

 

Тема 10. Європейська політика 

сусідства та Україна. План дії 

Україна-ЄС: пріоритети та результати 

співпраці. 

16 4 4    8 

 

Тема 11. Україна та Європейський 

Союз на шляху до нової базової угоди. 

Східне партнерство — новий формат 

базової політики ЄС. 

17 4 

 

5 

 

   8 

Тема 12. Позиції та інтереси держав-

членів у формуванні Східної політики 

ЄС на початку ХХІ ст. Сценарії, 

проблеми і фактори майбутнього 

європейської інтеграції України. 

17 4 5 

 

   8 

Модульний контроль   

Разом 66 12 18    32 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

-  

Усього 120 30 26 - - - 64 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем У
с

ь
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г

о
 Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна: С а м о с т і й н а
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Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади дисципліни 

Тема 1. Теорія та історія європейських 

інтеграційних процесів 

11 1     10 

Тема 2. Політичні та соціальні 

чинники європейської інтеграції 

11 1     10 

Тема 3. Культурні чинники 

євроінтеграції. Детермінанти 

оптимізації етнонаціональної 

ідентичності в умовах євроінтеграції. 

11 1     10 

Тема 4. Роль громадської думки у 

процесах євроінтеграції. Основні 

напрямки та механізми підвищення 

ефективності євроінтеграційної 

політики. 

11 1     10 

Модульний контроль   

Разом 44 4     40 

Змістовий модуль 2.  

Особливості розвитку євроінтеграційних процесів 

Тема 5. Право Європейського Союзу 11 1     10 

Тема 6. Інституції Європейського 

Союзу 

11 1     10 

Тема 7. Спільні політики 

Європейського Союзу 

10      10 

Тема 8. Процедури та критерії вступу 

до ЄС 

10      10 

Модульний контроль   

Разом 42 2     40 

Змістовий модуль 3.  

Україна на шляху до європейської інтеграції 

Тема 9. Україна та Європейський 

Союз 

9      9 

Тема 10. Європейська політика 

сусідства та Україна. План дії 

Україна-ЄС: пріоритети та результати 

співпраці. 

9      9 

Тема 11. Україна та Європейський 

Союз на шляху до нової базової угоди. 

Східне партнерство — новий формат 

9      9 
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базової політики ЄС. 

Тема 12. Позиції та інтереси держав-

членів у формуванні Східної політики 

ЄС на початку ХХІ ст. Сценарії, 

проблеми і фактори майбутнього 

європейської інтеграції України. 

9      9 

Модульний контроль   

Разом 36 36     36 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

  

Усього 120   - - - 116 

 

 
 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дисципліни 

Лекція 1. Теорія та історія європейських інтеграційних процесів. 

Політичні та соціальні чинники європейської інтеграції (2 години) 

 Теорія та історія європейських інтеграційних процесів. Сутність та види 

інтеграції. Державний суверенітет та інтеграція. Історія європейської інтеграції: 

еволюція європейської ідеї; договори про заснування та Єдиний європейський 

акт; інституційне будівництво. Конституція ЄС. Лісабонський договір. Зона 

вільної торгівлі з ЄС. Роль самоорганізаційних процесів в євроінтеграції. 

Виникнення та розвиток ЄС. Перешкоди на шляху інтеграції України до ЄС. 

Пріоритети подальшого розвитку молодіжної політики в Україні як шлях 

наближення до євростандартів. 

 Ключові слова: Європейська інтеграція, євроінтеграційні процеси, зона 

вільної торгівлі, Конституція ЄС, Лісабонський договір. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 2; 4; 7; 9; 10; 13; 14 

Додаткові: 2; 3; 7; 8 

 Лекція 2. Культурні чинники євроінтеграції. Детермінанти 

оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах євроінтеграції. (2 

години) 

 Європейський зміст української свідомості. Культура як генеральний 

простір соціальних перетворень. Ліберально-демократичні цінності та норми як 

підвалина європейської інтеграційної модернізації. Україна в контексті 

європейського інтеграційного процесу. Етнічний чинник як одна з детермінант 

оптимізації етнонаціональних процесів. Головні парадигми етнічності. 

Детермінанти оптимізації етнонаціональної ідентичності в умовах 

євроінтеграції. 

 Ключові слова: етнічність, етнонаціональна ідентичність, 

етнонаціональні процеси, культура, культурні чинники євроінтеграції. 
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Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 4; 7; 9; 14 

Додаткові: 2 

                                               

     Лекція 3. Роль громадської думки у процесах євроінтеграції. Основні 

напрямки та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики. (2 години) 

 Сутність громадської думки та її значення для євроінтеграції. Уявлення 

українців щодо євроінтеграції та відношення до європейських структур. 

Соціальна аргументологія і проблеми євроінтеграції. Розвиток європейського 

інтеграційного процесу. Вплив процесу розширення ЄС на економіку України. 

Основні напрямки та механізми підвищення ефективності євроінтеграційної 

політики. 

 Ключові слова: громадська думка, євроінтеграційна політика, 

європейські структури, соціальна аргументологія. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 4; 7; 9; 14 

Додаткові: 2 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 2. Особливості розвитку євроінтеграційних 

процесів  

Лекція 4. Право Європейського Союзу (2 години) 

 Правова система Європейського Союзу. Основні принципи права ЄС. 

Первинне і похідне законодавство. Основні правові акти Європейського Союзу. 

Проблема адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Джерела та 

види європейського права. 

 Ключові слова: види європейського права, джерела європейського права, 

право ЄС, правова система Європейського Союзу. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 4; 6; 7; 13; 14 

Додаткові: 3 

   

      Лекція 5. Інституції Європейського Союзу (2 години) 

 Особливості інституційної системи ЄС. Поліцентричність структури. 

Характерні риси та структура основних інституцій Європейського Союзу. 

Розподіл влад в ЄС і суміщення функцій інституцій. Інституційна реформа в 

зв'язку з підписанням Лісабонського договору. Єдиний європейський акт 1986 

р. та його вплив на інституції ЄС. 

Ключові слова: Єдиний європейський акт 1986 р., інституційна реформа, 

інституції Європейського Союзу, поліцентричність структури. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 4; 6; 7; 13; 14 

Додаткові: 3 
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Лекція 6. Спільні політики Європейського Союзу (2 години) 

 Спільні політики Європейського Союзу та їх класифікація. Економічний і 

валютний союз. Спільна зовнішня політика і політика безпеки. Особливості 

функціонування механізму соціальної політики ЄС на сучасному етапі 

розвитку. Характеристика промислової політики ЄС. Регіональна політика 

Європейського Союзу. 

Ключові слова: валютний союз, економічний союз, регіональна 

політика, спільні політики Європейського Союзу. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 4; 6; 7; 13; 14 

Додаткові: 3 

 

      Лекція 7. Процедури та критерії вступу до ЄС (2 години) 

 Склад Європейського Союзу. Порядок вступу нових членів до ЄС. 

Критерії вступу. Процес приєднання до Європейського Союзу. Договір 

переговорів про вступ до ЄС країн Центральної та Східної Європи. Наслідки 

виконання членських критеріїв для України. 

 Ключові слова: критерії вступу до ЄС, процедури вступу до ЄС, склад 

Європейського Союзу. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 2; 4; 6; 7; 13; 14 

Додаткові: 3  

 

Семінарське заняття 1. Спільні політики Європейського Союзу. 

Процедури та критерії вступу до ЄС. (2 години) 

Основні: 2; 4; 6; 7; 13; 14 

Додаткові: 3 

 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

Змістовий модуль 3. Україна на шляху до європейської інтеграції 

 Лекція 8. Україна та Європейський Союз (2 години) 

 Основні етапи відносин Україна — ЄС. Організаційне забезпечення і 

координація політики європейської інтеграції. Основні сфери співробітництва 

між Україною та ЄС. Порядок денний Асоціації Україна — ЄС. Європейська 

політика сусідства. Східне партнерство.                                               

 Ключові слова: Асоціації Україна – ЄС. Європейська політика сусідства. 

Східне партнерство.                                               

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 3; 5; 6; 8; 11-13 

Додаткові: 3-5 

 

      Лекція 9. Європейська політика сусідства та Україна. План дій 
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Україна - ЄС: пріоритети та результати співпраці. (2 години) 

 Формування концепції європейської політики сусідства. Пріоритетні 

напрями дії та механізми імплементації політики сусідства. Засади та напрямки 

реформування політики сусідства. Пріоритети співпраці в рамках Плану дій 

Україна — ЄС через призму національних інтересів України. Моніторинг 

виконання Плану дій Україна — ЄС. Результати співробітництва Україна — 

ЄС. Вплив виконання Плану дій Україна — ЄС на процеси внутрішнього 

реформування України. 

 Ключові слова: концепція європейської політики сусідства. План дій 

Україна – ЄС, співробітництво Україна – ЄС. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 3; 5; 6; 8; 11; 12 

Додаткові: 3-5 

 

 Лекція 10. Україна та Європейський Союз на шляху до нової базової 

угоди. Східне партнерство - новий формат базової політики ЄС. (2 години) 

 Створення організаційних засад переговорного процесу. Угода про 

асоціацію як організаційно-правовий механізм відносин ЄС із третіми країнами. 

Переговори щодо формування зони вільної торгівлі. Лібералізація візового 

режиму між Україною та ЄС. Порядок денний Асоціації Україна — ЄС. 

Виникнення і розробка ініціативи Східного партнерства. Пріоритети Східного 

партнерства та перспективи України. 

 Ключові слова: безвізовий режим, зона вільної торгівлі, Угода про 

асоціацію Україна – ЄС. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 3; 5; 6; 8; 11; 12 

Додаткові: 3-5 

                                                

     Лекція 11. Позиції та інтереси держав-членів у формуванні Східної 

політики ЄС на початку ХХІ ст. Сценарії, проблеми і фактори майбутнього 

європейської інтеграції України. (2 години) 

 Інтереси ЄС у Східній Європі. Формування нового східного виміру 

політики ЄС на завершальному етапі розширення на Схід. Позиції окремих 

держав — членів ЄС щодо формування східної політики ЄС. Сучасні чинники і 

перспективи євроінтеграційного курсу України. Внутрішні та зовнішні чинники 

стримування євроінтеграційного курсу України. Роль політичного чинника у 

стратегії розширення ЄС. Євроінтеграційний досвід Польщі: уроки для 

України. 

 Ключові слова: євроінтеграційний курс України, стратегія розширення 

ЄС, східний вимір політики ЄС. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1; 3; 5; 6; 8; 11; 12 

Додаткові: 3-6  
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Семінарське заняття 1. Проходить у навчальній лабораторії кафедри 

публічного адміністрування Ораторський клуб «Державний службовець». 

Сучасний стан розвитку євроінтеграційних процесів в Україні.  

Які пріоритету розвитку, нормативно-правова база. 

Аргументуйте свою точку зору. 

Основні: 1; 3; 5; 6; 8; 11; 12 

Додаткові: 3-6  

 

Семінарське заняття 2. Проходить у навчальній лабораторії кафедри 

публічного адміністрування Ораторський клуб «Державний службовець». 

Проаналізуйте та рохарактеризуйте значення політичних факторів у 

формуванні стратегії розширення ЄС.  

Які нормативно-правові документи були прийняті. 

Аргументуйте свою точку зору. 

Основні: 1; 3; 5; 6; 8; 11; 12 

Додаткові: 3-5 

 

Семінарське заняття 3. Проходить у навчальній лабораторії кафедри 

публічного адміністрування Ораторський клуб «Державний службовець». 

ЄС та Україна. 

Сформулюйте основні пріоритети, назвіть загрози. 

Аргументуйте свою точку зору. 

 

Основні: 2; 4; 6; 7; 13; 14 

Додаткові: 3 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 4 4 

Відвідування семінарських 

занять 

1 - - 2 2 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - -   

Робота на семінарському занятті 10 - - 2 20 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - -   

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, захист) 

- - - - - - - 
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Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 - - 1 5 

Виконання модульної роботи 20 1 20 1 20 - - 

Виконання ІНДЗ 20 - - - - - - 

Разом - 29 - 46 - 53 

Максимальна кількість балів:  148 

148:100=1,48. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,48 = загальна 

кількість балів. 

- 

 

 

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Самостійна робота 1. Скласти таблицю «Процес європейської інтеграції 

після Другої Світової війни» (28 годин): 

 

Основні Угоди, підписані членами-

учасницями Європейського Союзу 

Дата підписання 

  

 

Самостійна робота 2. Скласти таблицю «Євроінтеграційні процеси 

України» (28 годин): 

Основні Угоди, укладені Україною з 

Європейським Союзом 

Дата підписання 

  

 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення – 2 бали 

 

7.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 20 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  

- виконання тестових завдань – максимум 20 балів. 

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Екзамен 
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7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 

контролю. 

 

1. Розкрийте сутність політики європейської інтеграції. 

2. Назвіть головні засади політики європейської інтеграції. 

3. Розкрийте сутність та зміст поняття суверенітет. 

4. Що таке державний суверенітет? 

5. Яким чином політика європейської інтеграції впливає на державний 

суверенітет країн-членів ЄС? 

6. Коли було створено ЄС? 

7. Назвіть країн-засновників Європейського Союзу. 

8. Що таке інтеграція? 

9. Охарактеризуйте принцип суверенної рівності держав. 

10. Висвітліть основні етапи європейських інтеграційних процесів. 

11. Назвіть основні політичні чинники політики європейської інтеграції. 

12. Які Ви знаєте соціальні чинники євроінтеграції? 

13. Хто є країнами-донорами в Європейському Союзі? 

14. Які країни ЄС отримують найбільше фінансової допомоги? 

15. Яку політику проводять країни ЄС по відношенню до майбутніх його члені? 

16. Виділіть культурні чинники європейської інтеграції. 

17. У чому полягає сутність української свідомості? 

18. Яким чином громадська думка впливає на політику європейської інтеграції 

України? 

19. Назвіть головні умови функціонування громадської думки. 

20. Висвітліть основні напрямки та механізми підвищення євроінтеграційної 

політики України. 

21. Чи тотожні поняття “право Європейських співтовариств” і “право ЄС”? 

22. Які ознаки національної системи права та міжнародної системи права 

інтегрує в собі правова система ЄС? 

23. Дайте характеристику основним актам вторинного права ЄС. 

24. Визначте компетенцію суду ЄС в правотворчому процесі. 

25. У чому полягає незалежність європейського права? 

26. Порівняйте компетенцію Європейської Ради за Маастрихським та 

Лісабонським договорами. 

27. Визначте основні етапи формування та діяльності Європейського 

парламенту. 

28. Дайте характеристику основним концепціям, що покладені в основу 

діяльності наднаціональних інституцій ЄС. 

29. Схематично окресліть основні етапи розвитку інституційної системи 

Європейського Союзу. 

30. Назвіть джерелеа правового статусу органів Європейського Союзу. 

31. Визначте компетенцію Європейської Ради при втіленні базових і вторинних 

політик. 

32. Визначте основні етапи вироблення і реалізації горизонтальних політик. 

33. Дайте характеристику основним компетенціям, що покладені в основу 
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діяльності наднаціональних інституцій ЄС у сфері вторинних політик.  

34. Схематично окресліть основні процедури прийняття рішень при виробленні 

спільних політик. 

35. Коли був укладений Лісабонський договір? 

36. Назвіть основні етапи вступу до ЄС. 

37. Виділіть головні критерії вступу до ЄС. 

38. У чому полягає сутність Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС? 

39. Визначте компетенцію основних інституці ЄС при проведенні процесу 

приєднання нових держав-членів. 

40. Проаналізуйте основні вимоги до держав-кандидатів на приєднання до 

Європейського Союзу. 

41. Охарактеризуйте переговори щодо угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

42. Назвіть основні сфери співробітництва між Україною та ЄС. 

43. З якими труднощами зіштовхнулася Україна на шляху реалізації своєї 

євроінтеграційної політики? 

44. Що на сьогодні можна назвати головними здобутками у відносинах між 

Україною та ЄС? 

45. Визначте пріоритетні завдання реформ в Україні, вирішення яких сприятиме 

наближення нашої держави до ЄС. 

46. Назвіть причини започаткування єдиної політики сусідства (ЄПС) України з 

ЄС. 

47. У чому полягає спільність держав-адресатів ЄПС? 

48. Чи є рамки ЄПС адекватним євроінтеграційним прагненням України? 

49. Проаналізуйте взяті Україною зобов'язання у різних розділах Плану дій. 

50. Як Ви оцінюєте фінансову допомогу ЄС, яка була надана в рамках програми 

ТАСІС та Європейського інструменту сусідства та партнерства? 

51. Коли була створена програма Східне партнерство? 

52. Охарактеризуйте позиції сторін в ході переговорів щодо нової базової угоди 

між Україною та ЄС. 

53. Що являє собою механізм асоціації, який застосовується в угоді? 

54. У чому полягає складність переговорного процесу щодо формування Зони 

вільної торгівлі між Україною та ЄС? 

55. Опишіть пріоритети співпраці в рамках Східного партнерства. 

56. Який зміст Ви вкладаєте в поняття “Східна політика ЄС”? 

57. Який інтерес має ЄС у Східній Європі? 

58. Чи відповідає інтеграція України до ЄС важливим інтересам українського 

народу? 

59. Яким чином Російська Федерація перешкоджає вступу України до 

Європейського Союзу? 

60. Опишіть значення політичних факторів у формуванні стратегії розширення 

ЄС.  

 

7.6. Шкала відповідності оцінок 
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Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова) 

 

1. Міжнародно-правові акти протидії корупції: Збірка документів. Пер. з 

іноз мов./ Передмова акад. НАН України О.Л. Копиленка; Інститут 

законодавства Верховної Ради України. К. : Видавництво «Людмила», 2018. 588 

с. 

2. Формування та реалізація публічної політики в умовах глобалізації: 

монографія / авт. кол.: В.І. Шарий та ін.; за заг. ред. В.І. Шарого. Черкаси: 

Видавець Чабаненко Ю.А., 2018 382 с. 

3. Treaty establishing the European Coal and Steel Community. —1951. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://europa.eu/. 

4. Treaty establishing the European Atomic Energy Community. — 1957. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://europa.eu/. 

5. Treaty establishing the European Economic Community. — 

1957.[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://europa.eu/. 

6. Communication from the Commission to the European Parliamentand the 

Council — The impact and effectiveness of the singlemarket /COM/96/0520 FINAL. 

[Електронний ресурс]. — Режим до-ступу: http://europa.eu/. 

7. Європейська інтеграція та міжнародна співпраця = European integration 

and international cooperation: посібник / [В. А. Мандрагеля та ін.]; за заг. ред. В. 

А. Мандрагелі, Л. А. Шереметьєвої; Нац. акад. держ. упр. при Президентові 

України, Каф. глобалістики, євроінтеграції та упр. нац. безпекою. - К.: НАДУ, 

2016. - 286, [1] с.  

8. Офіційний сайт ЄС Europe2020. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.ht 

9. Скулиш Є. Д. Європейська інтеграція України: підруч. для слухачів, 

курсантів та студентів ВНЗ / Є. Д. Скулиш, О. Д. Довгань, О. М. Солодка; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України Є. Д. Скулиша; Нац. акад. 

Служби безпеки України. - Київ: Наук.-вид. центр Нац. акад. СБ України, 2012. - 

383 с.  

10. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів: 

навч. посіб. / Вітер Д. В. [та ін.]; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т 

біоресурсів і природокористування України. - К.: Інтерсервіс, 2013. - 152 с. 

11. Європейська та євроатлантична інтеграція: навч. посіб. / [О. В. Баула та 

http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.ht
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ін.; наук. ред. Лютак О. М.]; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк: РВВ Луц. НТУ, 2016. - 

326 с.  
 


