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Вступ 

Програма нормативної навчальної дисципліни «Євроїнтеграція, 

міжнародне публічне управління та безпека» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістра  з «Публічного 

управління та адміністрування» магістерської програми «Державна служба». 

У дисципліні «Євроїнтеграція, міжнародне публічне управління та 

безпека» висвітлюються методологічні основи європейської інтеграції, 

публічного адміністрування, основні теорії управління суспільством, істрія 

створення Європейського Союзу, питання організації безпеки країн світу, 

Європейського Союзу та України. 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань 

із суміжних дисциплін – «Публічна політика», «Право в публічному 

управлінні» та є підґрунтям для подальшого вивчення таких дисциплін як 

«Регіональна економіка», «Публічна служба» тощо. 

 
Анотація 

Євроїнтеграція, міжнародне публічне управління та безпека – ключова 

дисципліна, яка формує управлінську еліту для забезпечення взаємодії 

європейських партнерів, політики, міжнародної безпеки з метою розробки та 

прийняття ефективних управлінських рішень з використанням сучасних 

управлінських технологій. 

Публічне управління являє собою регламентовану діяльність суб’єктів 

публічного адміністрування, спрямовану на реалізацію законів та 

нормативно-правових актів через механізм прийняття адміністративних 

рішень та надання адміністративних послуг. В поданій дисципліні вивсчення 

публічного управління спрямовано на досягнення цілей Євроїнтеграції та 

забезпечення безпеки країн світу. 

У вузькому сенсі публічне управління в сфері Євроїнтеграції пов’язане зі 

співпрацею вітчизняних інститутів управлінської діяльності з відповідними 

європейськими та світовими інститутами. У широкому сенсі під публічним 

управлінням в сфері євроїнтеграції розуміють систему управління, 

представлену адміністративними інститутами в рамках діючої структури 

влади. 

Ключові слова: Євроїнтеграція, безпека держава, політика, публічне 

управління й влада, інститути. 

 

Abstract 
European integration, international public administration and security are the 

key discipline that forms the management elite to ensure the interaction of 

European partners, politics, international security with the goal of developing and 

adopting effective management solutions using modern managerial technologies. 

Public administration is a regulated activity of public administration entities 

aimed at the implementation of laws and regulations through a mechanism for the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



adoption of administrative decisions and the provision of administrative services. 

In this discipline, the discovery of public administration is aimed at achieving the 

goals of European integration and ensuring the security of the countries of the 

world. 

In the narrow sense, public administration in the field of European integration 

is associated with the cooperation of domestic institutions of management with 

relevant European and world institutions. In a broad sense, under the public 

administration in the field of eurointegration understand the system of governance, 

represented by administrative institutions within the current structure of power. 

Key words: eurointegration, state security, politics, public administration and 

authorities, institutes. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3,5 

Галузь знань 28 

«Публічне управління  

та адміністрування 

Нормативні навчальні 

дисципліни циклу 

професійної та 

практичної підготовки 

Модулів – 2 
спеціальність 281 

«Публічне управління  

та адміністрування” 

 

Рік підготовки: 
Змістових модулів 

– 2 

1-й  1-й 

Семестр 
Загальна кількість 

годин – 105год. 

ІІ-й ІІ-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

год. 

самостійної роботи 

студента – 6  год. 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 
 

18 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 6 год. 

Самостійна робота 

69 год. 97 год. 

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

- для денної форми навчання 34,3% до 65,7%; 

- для заочної форми навчання 7,6 % до 92,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 Мета навчальної дисципліни «Євроїнтеграція,  міжнародне публічне 

управління та безпека» - надання знань про теоретичне і практичне підґрунтя 

для ефективного проведення європейської інтеграції Україною на основі 

усталених економічних, соціальних та політичних інститутів публічного 

управління, ефективної системи економічних відносин, освіти, секторальних 

політик розвитку окремих сфер господарювання, транскордонного 

співробітництва та забезпечення військово-політичної безпеки. 

 Завданнями дисципліни є навчити майбутніх фахівців з публічного 

управління та адміністрування обґрунтовувати головні напрями забезпечення 

економічних, політичних, соціальних стосунків України, корпорацій, 

фінансових установ, бізнесових структур-резидентів  до інтеграції в 

європейську економіку і суспільно-політичний устрій, розгалуження системи 

інформації про історичні передумови інтеграційних процесів в Європі, 

історію створення Європейського Союзу, інституційного оформлення ЄС, 

публічного управління в ЄС та в світі та механізмів управління світовою та 

європейською системою безпеки.   

Основним завданням навчальної дисципліни є ознайомлення  

студентів з принципами функціонування сучасної європейської спільноти, 

що базується на наступних підходах: 

• уявлення про діяльність європейської спільноти як нового 

цивілізаційного утворення, що функціонує у відповідності до історично 

виважених та перевірених світовою економічною спільнотою підходах; 

• розуміння  змісту процесу європейської інтеграції; 

• визначенні пріоритетів членства в Європейському Союзі для 

країн з різним рівнем економічного розвитку та суспільного устрою; 

• уявлення про інституційній підхід як головний інструмент 

виявлення процесів європейської інтеграції та публічного управління; 

• знання основних стандартів, що запроваджуються європейськими 

організаціями в сфері уникнення загроз підприємницької діяльності, 

політичної та соціальної стабільності в країнах Європи. 

Основні навички, що набуваються студентами індивідуально в ході 

науково-дослідницької роботи студентів під керівництвом викладача 

кафедри, включають такі вміння: 

• обирати напрям аналітичної роботи у рамках дослідження 

процесів європейської інтеграції, публічного управління та безпеки; 

• визначати предмет аналітичної діяльності фахівця з європейської 

інтеграції на основі мультидисциплінарного підходу; 

• оцінювати актуальність поточних загроз функціонуванню країн, 

що є членами Європейського Союзу; 

• визначати мету країни-претендента до вступу до Європейського 

Союзу та потенціальні загрози на цьому шляху; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• здійснювати інформаційний пошук, опрацювання матеріали 

міжнародних організацій, що встановлюють стандарти діяльності 

Європейського Союзу; 

• виконувати аналітичний огляд літератури з питань інноваційних 

розробок в спільному європейському освітньому та науковому просторі; 

• складати програму моніторингу відповідності країни вимогам 

Європейського Союзу; 

• проводити збір та обробку інформації щодо існуючих стандартів 

Європейського Союзу в сфері публічного управління та кращих світових 

стандартів публічного управління; 

• розробляти  підходи до запровадження європейських стандартів в 

практику діяльності підприємств України; 

• на основі результатів аналітичної роботи розробляти пропозицїї 

щодо удосконалення діяльності суб’єктів бізнесу в Україні на основі 

Європейських вимог; 

• складати та оформляти наукові реферати, статті, тези доповідей, 

звіти про науково-дослідну роботу та рецензії на них. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 год. (3,5 

кредити). 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Інституційний устрій Європі, публічне 
управління та система безпеки 

 

Тема 1. Проекти єдиної Європи 
Ідейні передумови виникнення єдиної Європи (цивілізаційній підхід, 

спільність політичних і правових інститутів). Матеріальні передумови 

виникнення єдиної Європи (географічний фактор, ранній розвиток 

капіталізму, зовнішня загроза зі Сходу). Етапи розвитку європейської ідеї 

XIV — XVII ст. — зародження європейської ідеї; ІІ пол. XIX — поч. XX 

ст. — розвиток ідеї; 1918 — 2010 — реалізація ідеї на практиці. 

Європейські проекти епохи Середньоріччя. Проекти єдиної Європи 

XVII ст. Умови виникнення європейських проектів XVII ст. Загальна 

характеристика проектів XVII ст. Європейські проекти епохи просвітництва. 

Європейські проекти XIX ст. 1800—1815 — період Наполеонівських воєн. 

1815—1870 — Віденський період: поява низки європейських проектів.  

Проект російського імператора Олександра І.  Загальноєвропейські конгреси. 

О.Конт і «Проект всесвітньої Релігії». Стаття В. Гюго «Сполучені Штати 

Європи»;  ряд робіт герцога Сен-Сімона: «Листи женевського мешканця», 

«Нарис науки про людину», «Праця про всесвітнє тяжіння», «Записка 

монархам, що зібралися на Віденському конгресі», «Про народи і 

взаємовідносини», «Про реорганізацію європейського суспільства».  

«Концепція органічних і неорганічних епох» Ж. Базара. 1870—1918 — 

створення реальних проектів єдиної Європи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проекти об'єднаної Європи з пангерманським відтінком:  

— «Пангерманський проект» Поля де Лагарда, фон Тріцке, Фр. Листа, 

К. Франца; 

— «Проект єдиного європейського митного союзу» 1893 року; 

— «Концентричні союзи» П. Дехі; 

Проекти юридичного напряму євроінтеграції:  

— «Проект міжнародної юридичної організації» («План загального і 

вічного миру») Оппенхейма; 

— Блунштлі «Організація Європейського союзу держав» 1880 р. ; 

— «Європейська декларація юристів-міжнародників», автором якої 

вважають Таубе. 

 
Тема 2. Історія інституційного оформлення Європейського Союзу та 

створення публічної влади 
Спільний ринок вугільної і сталеливарної продукції 1850 р. «План 

Шумана». Заснування Європейського оборонного співтовариства. Заснування 

Європейського співтовариства з атомної енергетики. Створення організації 

Європейського економічного співробітництва. Злиття виконавчих органів 

ЄСВР, Євроатому та ЄС. 

Формування зони вільної торгівлі та митного Союзу. Динаміка 

розширення ЄС. Єдиний європейський акт. Маастрихські угоди. Шенгенська 

угода. Ніццький договір. Введення єдиної європейської валюти. 

Ліссабонський договір про реформу Європейського Союзу. 

 

Тема 3. Інституційна система ЄС та механізми публічного управління 
Європейським Союзом 

Основні інституції Європейського Союзу та інститути влади. Основні 

Органи управління Європейським Союзом та їх функції. Виконавча влада: 

Європейська комісія (законотворча ініціатива, виконання бюджету, нагляд за 

виконанням європейських законів та бюджетів). Законодавча влада: Рада 

Європейського Союзу (законодавчі та бюджетні питання, заключення 

міжнародних договорів), Європейський парламент (законодавчі та бюджетні 

питання, контроль за діяльністю Європейської комісії). Судова влада: Суд 

Європейського Союзу (забезпечення одноманітності в інтерпретації 

європейських законів). 

Агенції Європейського Союзу. Рахункова палата Європейського 

Союзу. Європейський Омбудсмен. Фінансові структури. Консультативні 

органи Європейського Союзу. 

 

Тема 4. Безпека в секторальних політиках Європейського Союзу та 
міжнародне публічне управління 

Секторальні політики Європейського Союзу. Енергетична політика 

Європейського союзу. Аграрна політика Європейського Союзу. Промислова 

політика Європейського Союзу. Міграційна політика Європейського Союзу. 

Науково-технічна та інноваційна політика Європейського союзу. Єдині 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



підходи до формування політик Європейського Союзу. Система європейської 

безпеки та НАТО. 

Наднаціональні органи глобального управління. Міжнародні 

організації системи ООН. Публічне управління в секторах економічного, 

соціального розвитку, комунікацій та безпеки.   

 
Змістовий модуль 2. Європейська інтеграція України 

Тема 5. Передумови запровадження та основний зміст програми 
Східного партнерства 

Історія та ініціатива запровадження програми східного партнерства. 

Напрями зміцнення співпраці за програмою Східного партнерства. Саміт 

Ради Європейського Союзу 2008 р. Основні завдання програми Східного 

партнерства в стосунках з Україною. Чотири рівня програми Східного 

партнерства. Установчі платформи програми Східного партнерства. 

Фінансування програми Східного партнерства. Фонд Європейського 

Сусідства і Партнерства. 

 
Тема 6. Європейська інтеграція України та співпраця 

 в сфері безпеки 
Правова основа європейської інтеграції України. Угода про 

партнерство та співробітництво 1994 р. Порядок денний асоціації між 

Україною та Європейським Союзом. Громадський моніторинг Порядку 

денного. 

Політичний контекст. Європейська політика сусідства. Історія 

розвитку інтеграційних процесів між Україною та Європейським Союзом. 

Порядок денний асоціації Україна – ЄС 2010 р. 

Моніторінг виконання плану дій Україна – ЄС європейськими 

структурами. Громадський моніторинг співпраці Європейського Союзу та 

України. 

Україна в загальній європейський та світовій системі безпеки.  

 

Тема 7. Спільний Європейський освітній і науковий простір та 
реалізація принципів Болонського процесу в Україні 

Правові засади освітньої політики Європейського Союзу. Співробітництво 

держав-членів у галузі освітньої політики. Європейський простір вищої 

освіти. Європейський науково-дослідний простір. Європейський простір 

безперервного навчання. Європейський простір професійного навчання. 

Електронне навчання. Співробітництво з третіми країнами. Приєднання 

України до Болонського процесу. Основні принципи та необхідність 

запровадження Болонського процесу. 

 

Тема 8. Регіональна політика Європейського Союзу та транскордонне 
співробітництво з Україною 

Реалізація політики сусідства Європейського Союзу у відносинах з 

Україною. Європейський простір свободи, безпеки та правосуддя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Імміграційна політика Європейського Союзу. Політика Європейського 

Союзу щодо інтеграції громадян третіх країн. Європейська політика надання 

притулку. Транскордонне економічне співробітництво. Транскордонне 

міграційне співробітництво. Єврорегіони України. Європейська асоціація 

вільної торгівлі та Україна. 

 

Тема 9. Напрями та динаміка економічного співробітництва 
Європейського Союзу та України 

Основні види та напрями зовнішньоекономічної діяльності 

господарюючих суб’єктів України у співпраці з Європейським Союзом. 

Динаміка товарообігу між Україною та Європейським Союзом. Види, форми  

та напрями інвестиційних процесів в ЄС та в Україні. Валютно-фінансові 

відносини між Україною та Європейським Союзом. Регіональні аспекти 

економічної співпраці України з Європейським Союзом. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі  

усього 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п  лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Змістовий модуль 1. Інституційний устрій Європі, публічне управління та 
система безпеки 

Тема 1.  Проекти 

єдиної Європи 
14 2 2   10 - - 0,5 - - 10 

Тема 2. Історія 

інституційного 

оформлення 

Європейського Союзу 

та створення публічної 

влади 

14 2 2   10 - - 0,5 - - 11 

Тема 3. Інституційна 

система ЄС та 

механізми публічного 

управління 

Європейським Союзом 

 

14 2 2   10 - - 1 - - 10 

Тема 4. Безпека в 

секторальних 

політиках 

Європейського Союзу 

та міжнародне 

публічне управління 

 

   14 2  2   10 - 1 1   11 

Разом за змістовим 

модулем 1 

 

56 8 8 - - 40 - 1 3 - - 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. Європейська інтеграція України 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 5. Передумови 

запровадження та 

основний зміст 

програми Східного 

партнерства 

  8 2 2 - - 6 - - 0,5 -  11 

Тема 6. Європейська 

інтеграція України та 

співпраця в сфері 

безпеки 

8 2 2 - - 6 - - 0,5 - - 11 

Тема 7. Спільний 

Європейський освітній 

і науковий простір та 

реалізація принципів 

Болонського процесу в 

Україні 

 

8 2 2 - - 6 - - 0,5 - - 11 

Тема 8. Регіональна 

політика 

Європейського Союзу 

та транскордонне 

співробітництво з 

Україною 

8 2 2 - - 6 - 1 0,5 - - 11 

Тема 9. Напрями та 

динаміка економічного 

співробітництва 

Європейського Союзу 

та України 

7 2 2 - - 5 - - 1 - - 11 

Разом за змістовим 

модулем 2 
49 10 10 - - 29 - 1 3 - - 55 

Усього годин 105 18 18 - - 69 105 2 6 - - 97 

 
5. Практичні заняття 

 
 

№ 

з/п 
Назва тем 

Обсяг 

навчальних 

годин (денна/ 

заочна) 

1 Тема 1. Проекти єдиної Європи 2/0,5 

2 Тема 2. Історія інституційного оформлення Європейського Союзу 

та створення публічної влади 
2/0,5 

3 Тема 3.Інституційна система ЄС та механізми публічного 

управління Європейським Союзом  
2/1 

4 Тема 4. Безпека в секторальних політиках Європейського Союзу та 

міжнародне публічне управління  
2/1 

5 Тема 5. Передумови запровадження та основний зміст програми 

Східного партнерства 
2/0,5 

6 Тема 6. Європейська інтеграція України та співпраця в сфері 

безпеки 
2/0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Тема 7. Спільний Європейський освітній і науковий простір та 

реалізація принципів Болонського процесу в Україні 
2/0,5 

8 Тема 8. Регіональна політика Європейського Союзу та 

транскордонне співробітництво з Україною 
2/0,5 

9 Тема 9. Напрями та динаміка економічного співробітництва 

Європейського Союзу та України 
2/1 

 Разом 18/6 
 

6. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Модулі, змістові модулі та теми навчальної дисципліни 

Обсяг 

навчальних 

годин 

(денна/заочна) 

Змістовий модуль 1. Інституційний устрій Європі, публічне 
управління та система безпеки 

 

1 Тема 1. Проекти єдиної Європи 10/10 

2 Тема 2. Історія інституційного оформлення Європейського 

Союзу та створення публічної влади  
10/11 

3 Тема 3. Інституційна система ЄС та механізми публічного 

управління Європейським Союзом  
10/10 

4 Тема 4. Безпека в секторальних політиках Європейського Союзу 

та міжнародне публічне управління  
10/11 

 Змістовий модуль 2. Європейська інтеграція України 40/42 

5 Тема 5. Передумови запровадження та основний зміст програми 

Східного партнерства 
6/11 

6 Тема 6. Європейська інтеграція України та співпраця в сфері 

безпеки  
6/11 

7 Тема 7. Спільний Європейський освітній і науковий простір та 

реалізація принципів Болонського процесу в Україні 
6/11 

8 Тема 8. Регіональна політика Європейського Союзу та 

транскордонне співробітництво з Україною 
6/11 

9 Тема 9. Напрями та динаміка економічного співробітництва 

Європейського Союзу та України 
5/11 

 Разом 69/97 
 

 

7. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „Євроїнтеграція, міжнародне 

публічне управління та безпека» використовуються інформаційно-

ілюстративний та проблемний методи навчання із застосуванням: 

- лекцій у супроводі матеріалу на фоліях; 

- відеофільмів; 

- розв'язання задач та кейсів; 

- складання матриць та графічних схем; 

- складання есе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методи контролю та критерії оцінювання навчальних  
досягнень студентів 

Згідно з навчальним планом дисципліни „Євроїнтеграція, міжнародне 

публічне управління та безпека»  передбачена форма підсумкового контролю – 

залік. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою наступним 

чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 100 

балів, які за згодою студента можуть бути зараховані як остаточний 

результат; 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 

тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають тестові та 

теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів та в процесі 

опитування на практичних заняттях; 

з практичних занять – з допомогою перевірки виконаних завдань. 

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку за допомогою 

комп’ютерного тестування. Усі форми контролю включено до 100-бальної 

шкали оцінки. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності 

студента при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є 

такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 

логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, індивідуальних заняттях та консультаціях, результати 

самостійної роботи студентів) проводиться за наступними критеріями. 

Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 

числа): 

 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

10 10 10 20 10 10 10 10 10 

         

Т1, Т2... Т9 — теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання  

 
Сума балів за всі форми 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Залік 

90-100 

 «зараховано»  

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
«незараховано» з можливістю 

повторного складання 

0-34 
«незараховано» з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Євроїнтеграція, 

міжнародне публічне управління та безпека»: 

•     Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 

темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

•     Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

 

11. Рекомендована література 
 

Базова література 
 

1. Дзяд О.В. Галузеві політики Європейського Союзу: Навч. посіб. / О.В. 

Дзяд, О.М. Рудік. – К.: Міленіум, 2008. – 658 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навч. посібн / 

В.В. Ковальчук. – К. : Слово, 2009. – 240 с. –  

3. Сазонець І.Л. Інвестування: євроінтеграційний напрям: Навч. посіб. – 

Д.: ДНУ, 2007. – 120 с. 

4. Сазонець І.Л. Сутність та основні концепції діяльності ТНК в умовах 

глобалізації / І.Л. Сазонець, Ю.М. Варич. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 275 

с. 

5. Сазонець О.М. Глобальна економіка: Навчальний посібник / П.П. 

Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонець.  – Львів: «Магнолія 

2006», 2011. – 208 с. 

6. Сазонець О.М. Міжнародні організації в управління людським 

розвитком : глобалізацій ний вимір / О.М. Сазонець, В.І. Саричев. – Д.: «Нова 

ідеологія», 2012. – 252 с.  

7. Світова економіка і міжнародні відносини: понятійно-термінологічний 

словник /за ред.. І.Л. Сазонця, Н.В. Стукало, О.М. Сазонець, М.А. Шепелєва. 

– Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 575 с. 

8. Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень / Т.П. 

Галушкіна, В.Є.Реутов, Л.М. Качаровська; за ред. Т.П. Галушкіної. – 

Сімферополь: ПП «Підприємствл Фенікс», 2009. – 320 с. 

9. Ханін І.Г. Теорія транснаціоналізації світової економіки: підручник / 

І.Г. Ханін,  І.Л. Сазонець. - Донецьк: Юго-Восток, 2011. – 280 с. 

10. Оцінка виконання плану дій Україна-ЄС: довкілля та сталий розвиток/ 

Під ред. Н. Андрусевич, Львів.2009. – 104 с (http//www.rac.org.ua) 

11. Україна залишається кандидатом № 1 на вступ до ЄС – у громадській 

думці європейців: електронне видання – режим доступу: http://yes-ukraine. 

org. 

Допоміжна література 
 

1. Further European Union Enlargement2.png Джерело: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Further_European_Union_Enlarg

ement2.png  

2. Documentation License Автори: JLogan. Original uploader was NeroN BG 

at en.wikipedia. Later version(s) were uploaded by IJA at en.wikipedia. 

3. European Commission Room (Open Day) 1.jpg Джерело: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:European_Commission_Room_(

Open_Day)_1.jpg  

4. Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported Автори: JLogan 

5. EU Council Room.jpg Джерело: http://uk.wikipedia.org/w/index.php 

Джерело: http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Pleniere.JPG  

6. Emblem of the Court of Justice of the European Union.svg Джерело: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:Emblem_of_the_Court_of_Justice

_of_the_European_Union.svg 

7. EC-EU-enlargement animation.gif Джерело: 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Файл:EC-EU-nlargement_animation.gif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Інформаційні ресурси 
 

1. http://www.kmu.gov.ua/ – Кабінет Міністрів України. 

2. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна бібліотека. 

3. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека. 

4. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського 

5. http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. 

6. http://www.rstu.rv.ua/book.html/ – Бібліотека НУВГП. 

7. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Державний комітет статистики України 

8. http://europa.dovidka.com.ua 

9. http://europa.eu 

10. http:/ec.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


