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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Предмет навчальної дисципліни 

 

Предмет навчальної дисципліни: відносини між суб’єктами влади, бізнесу та 

громадськості в Європейському Союзі, між такими ж суб’єктами ЄС та України, між такими 

ж суб’єктами в Україні, що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями 

сучасних євроінтеграційних процесів, зокрема – щодо впровадження концепції сталого 

розвитку. 
 

Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Європейська інтеграція та сталий розвиток» є 

формування професійних навиків та розповсюдження спеціалізованих знань про основні 

аспекти європейської інтеграції, а також про базові принципи та інструменти концепції 

сталого розвитку як в  межах ЄС, так і процесі європейської інтеграції України.         

  

Основні завдання навчальної дисципліни:  

- виявлення системної сутності європейській інтеграції;  

- вивчення особливостей функціонування сучасного ЄС;  

- дослідження характерних ознак економічної політики Європейського Союзу за її 

основними векторами;  

- вивчення еволюції та сучасного стану процесів Європейської інтеграції України з 

поглибленим акцентом на Угоду про асоціацію з ЄС; 

- вивчення концепції сталого розвитку та особливостей її впровадження як в Україні, 

так і ЄС 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна вивчається після навчальних предметів : Концептуальні засади публічного 

управління та адміністрування, Прийняття управлінських рішень в сфері публічного управління та 

адміністрування, Правове забезпечення публічно-управлінської діяльності та передує вивченню 

навчальних дисциплін   

Ключові слова: Європейська інтеграція, Європейський Союз, горизонтальні та 

секторальні політики, угода про асоціацію, концепція сталого розвитку, стратегія сталого 

розвитку, екологічна політика. 

Вимоги до знань і умінь 

Після завершення курсу студенти набудуть такі компетентності: 
ІК1 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.  

ЗК03 Здатність розробляти та управляти проєктами 

ЗК04 Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні. 

ЗК05 Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 

технології. 

ЗК06 Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.  

ЗК07 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

СК02 Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій 

публічної сфери. 

СК04 Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК05 Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними 

органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, 

установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні 

комунікації з ними.  

СК06 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення 
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національної безпеки України. 

СК07 Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях 

публічного управління та адміністрування. 

СК08 Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на 

вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09 Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління 

та адміністрування.  

СК10 Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції.  

 

Програмні результати курсу є такі: 
РН01 Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень. 

РН02 Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-

правових актів для їх усунення. 

РН03 Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати 

виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.  

РН05 Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку 

електронної демократії. 

РН06 Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, 

змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при 

проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур. 

РН07 Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи 

командної роботи.  

РН08 Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та 

адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.  

РН09 Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми 

публічного управління та результати досліджень.  

РН10 Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та 

презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.  

РН11 Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, 

оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.  

РН12 Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління 

та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та 

використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, 

формулювання обґрунтованих висновків.  

РН13 Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: людськими ресурсами, 

інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

РН14 Формувати додаткові компетентності шляхом самонавчання та організації для державних 

службовців / персоналу навчання, участі у тренінгах, сертифікаційних і грантових програмах. 

РН15 Володіти базовими категоріями та новітніми теоріями, демонструвати знання методів і 

функцій, застосовувати інструментарій HR-менеджменту в організаціях публічної сфери або інших 

сфер господарювання, а також сучасні концепції лідерства. 

РН17 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя, дотримуватися принципів 

безперервного розвитку та постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, 

проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін, уміти встановлювати життєві цілі, 

визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру. 

 

 

Після завершення цього курсу студент буде :  

а) знати: 

 особливості функціонування сучасного Європейського Союзу як найбільш успішного і 

прогресивного міжнародного інтеграційного об’єднання держав та процеси, що в ньому 

відбуваються, а також про проблеми і перспективи європейської інтеграції України; 



5  

 організаційні засади та напрямки діяльності Європейського Союзу; 

 основні політики країн Європейського Союзу; 

 основну мету, стратегію та етапи європейської інтеграції України; 

 основні розділи Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом; 

 основні аспекти концепції сталого розвитку; 

 глобальні цілі сталого розвитку; 

 основні шляхи впровадження Україною концепції сталого розвитку. 

 

б) уміти: 

 аналізувати соціально-економічні та політико-правові відносини на рівні ЄС та країнах-

партнерах; 

 знаходити необхідну інформацію на офіційних сайтах ЄС та України; 

 аналізувати взаємопов'язані процеси інтеграції в межах ЄС та у взаємовідносинах 

Україна – ЄС; 

 визначати перспективи  співробітництва України та ЄС; 

 орієнтуватися в основних розділах Угоди про асоціацію; 

 користуватись основними інформаційними ресурсами у сфері сталого розвитку; 

 визначати рівень екологічного сліду в межах реалізації стратегії сталого розвитку; 

 застосовувати у навчанні та у майбутній професійній діяльності основні положення 

Стратегії сталого розвитку України до 2030 року. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Навчальна програма складена на 4 кредитів. 
 

Форма контролю – екзамен 

 

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Цілі, еволюція та установчі договори Європейського Союзу.  

Тема 2. Система керівних та допоміжних органів ЄС 

Тема 3. Загальна характеристика політик ЄС 

Тема 4. Політика у сфері торгівлі ЄС  

Тема 5. Процеси європейської інтеграції України 

Тема 6. Угода про асоціацію між Україною та  ЄС 

Тема 7. Поняття міжурядового економічного співробітництва України та ЄС 

Тема 8. Виникнення та розвиток концепції сталого розвитку (англ. «Origin and 

development of the concept of sustainable development») 

Тема 9. Проблемне поле сталого розвитку. 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 
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Тема 10. Міжнародні документи щодо політики сталого розвитку 

Тема 11. Альтернативні управлінські стратегії розвитку людства 

Тема 12. Національна стратегія переходу України до сталого розвитку 

 

 

РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Цілі, еволюція та установчі договори Європейського Союзу.    

Походження й розвиток європейської інтеграції 

Основні договори на шляху становлення Європейського Союзу 

Поглиблення євроінтеграції: Договір про ЄС та Договір про функціонування ЄС 

 

Тема 2. Система керівних та допоміжних органів ЄС  

Загальний аналіз інституційної побудови ЄС 

Основні інституції Європейського Союзу 

Допоміжні інституції ЄС 

Особливості прийняття рішень у ЄС 

     

Тема 3. Загальна характеристика політик ЄС  

Горизонтальні політики ЄС. Регіональна політика, соціальна політика, бюджетна 

політика, політика гуртування. 

Секторальні політики ЄС. Політика щодо досліджень та технологій, агропромислова 

політика, промислова політика, енергетична політика. 

     

Тема 4. Політика у сфері торгівлі ЄС  

Особливості формування спільної торговельної політики ЄС 

Інструменти спільної торговельної політики ЄС 

Спільна торговельна політика ЄС щодо країн світу 

        

Тема 5. Процеси європейської інтеграції України  

Україна на шляху європейської інтеграції.  

Формування договірно-правових, політичних та економічних засад співробітництва 

України та ЄС. Угода про партнерство та співробітництво. 

Порядок денний асоціації Україна – ЄС. Досвід інших держав  

     

Тема 6. Угода про асоціацію між Україною та  ЄС  

Передісторія Угоди про Асоціацію. Політична асоціація та економічна інтеграція 

Основні розділи Угоди про асоціацію. 

     

Тема 7. Поняття міжурядового економічного співробітництва України та ЄС  

Поняття економічного співробітництва між Україною та ЄС 

Основні види економічного співробітництва 

 

Тема 8. Виникнення та розвиток концепції сталого розвитку   

Тенденції розвитку людства в контексті взаємодії суспільства і 

природи.  

Класифікація наукових теорій і концепцій в контексті сталого розвитку.  

Теорія В.І. Вернадського про ноосферу та її зв’язок з теорією сталого розвитку.  

Роботи членів Римського клубу.  

Роль ООН у визначенні та втіленні ідей сталого розвитку.  
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Тема 9. Проблемне поле сталого розвитку 

Причини загострення глобальних проблем людства в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.  

Загрози природно-екологічного характеру.  

Глобальні соціальні проблеми.  

Політичні конфлікти як чинник дестабілізаці соціально-економічного розвитку.  

Економічні проблеми розвитку. 

      

Тема 10. Міжнародні документи щодо політики сталого розвитку  

Хронологія прийняття міжнародних документів 

Головні матеріали Конференцій ООН 

Стратегія Сталого розвитку Європейського Союзу 

Особливості Стратегій Сталого розвитку країн Євросоюзу 

Декларація і Глобальні Цілі сталого розвитку до 2030 року 

 

Тема 11. Альтернативні управлінські стратегії розвитку людства 

Поняття ноосфери і шляхи розвитку людства. Теорія біотичної регуляції і стабілізації 

довкілля 

Спроби створення штучної біосфери (Біос-3, Біосфера-ІІ, LunarPalace 1, проект 

Венера) 

Екологізація виробництва. Екоекономіка. Екологічний розвиток 

Концепція коеволюції М.М. Моісеєва. Енергія прогресу С. Подолинського 

«Еко-соціальна ринкова економіка». Симбіотичний шлях розвитку. 

 

Тема 12. Національна Стратегія Переходу України до сталого розвитку   

Особливості екологічної політики України в контексті сталого розвитку 

Умови забезпечення сталого розвитку населених пунктів 

Головні аспекти переходу до сталого розвитку України 

Адаптація Глобальних цілей сталого розвитку до умов України 

Стратегія сталого розвитку України 

 

 

РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Основна література: 

1. Впроваджуючи Угоду про асоціацію Україна-ЄС: перші уроки, наслідки, практики 

використання за ред. Сушка О.В., м. Київ., 2016, 40 c. 

2. Глобальна економіка.  Курс лекцій:  навч. посібн. / За заг.ред. Гупала О.Г., Стасишина 

А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ,  2017. – 316с. 

3. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посіб. / А. М. Поручник, В. І. 

Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. І. 

Чужикова ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». - К. : КНЕУ. - Режим доступу: 

http://posibniki.com.ua/catalog-evropeyska-integraciyna-politika---chuzhikova-v-i 

4. Європейська інтеграція [текст] навч. посіб. / за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; 

[М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко, І. І. Д’яконова та ін.]. - К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. - 344 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://cul.com.ua/preview/europ_integr.pdf 

5. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / Кол. авт.; за 

http://posibniki.com.ua/catalog-evropeyska-integraciyna-politika---chuzhikova-v-i
http://cul.com.ua/preview/europ_integr.pdf
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заг. ред. проф. І.А.Грицяка та Д. І.Дзвінчука. — Івано- Франківськ: Місто НВ, 2013. — 

464 с.  

6. Європейська інтеграція: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 

та слухачів магістерської підготовки за напрямом «Державне управління» / Кол. авт.; за 

заг. ред. проф. І.А.Грицяка та Д. І.Дзвінчука. - Івано- Франківськ: Місто НВ, 2013. - 464 

с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Posibnyk.pdf 

7. Іжа М.М.. Трансформація регіональної політики ЄС: висновки для України. - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

file:///C:/Users/Deel/Downloads/tppd_2013_12_3.pdf 

8. Козик В. В., Мрихіна О. Б. та ін. Формування і розвиток взаємодії учасників інноваційної 

інфраструктури: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / За наук. ред. проф. В. В. 

Козика - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 281 с. 

9. Короткий посібник з Угоди про Асоціацію. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/ukraine/documents/association_agreement/guide.pdf 

10. Мальська М. П. Основи європейської інтеграції [текст] підручник. / М. П. Мальська, Н. 

В. Антонюк - К.: «Центр учбової літератури», 2015. - 320 с. - [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://culonline.com.ua/Books/osnovy_evropeyskoy_sntegratsii_malska.pdf 

11. Матюшенко І.Ю., Беренда С.В., Рєзніков В.В. Євроінтеграція України в системі 

міжнародної економічної інтеграції: навч. посібник. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 

2015. – с. 496 

12. Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? : посібник. / За заг. ред. 

Емерсона М., Мовчан В. / Центр європейських політичних досліджень (CEPS, Брюсель), 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД, Київ), 2016. – ISBN 

978-617-7393-38-1. – 255 с.  

13. Політика європейської ітерації: конспект лекцій. / Укладачі А.Л. Помаза-Пономаренко, 

Т.О. Луценко. – Х. : НУЦЗУ, 2016. – 40 с. 

14. Свешніков С.М., Юрченко В.В., Крижановський В.І.. Бюджетно-податкова політика 

сучасної держави та гармонізація податкових систем країн ЄС. Вектори для України: 

Навч. посібник. -  м. Київ., 2016, 39 c. 

15. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. — [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://cutt.ly/oWl6OL7  

16. Посібник для досягнення Цілей Сталого Розвитку в сфері бізнесу, 2016 // Компас ЦСР. 

— [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://sdgcompass.org/wp-

content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf  

17. Стратегія сталого розвитку: Підручник / [В.М.Боголюбов, М.О. Клименко, Мельник Л.Г., 

О.О. Ракоїд]. За редакцією професора В.М.Боголюбова і. – К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. – 446 

с. 

18. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник 

/ О.Ю. Кононенко. –К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. –109 с. 

 

Законодавчі та нормативно-правові акти 

19. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. – Режим доступу: 

http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2014/011114_ukraine_agreement_en.htm 

20. Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування 

Європейського Союзу (2010/С 83/01) / 30.3.2010 UA Офіційний вісник Європейського 

Союзу. — [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/file/23491  

21. Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» 

№722/2019. — [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825  

22. Закон України (проект) «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» від 

07.08.2018 № 9015. — [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332  

http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Posibnyk.pdf
file:///C:/Users/Deel/Downloads/tppd_2013_12_3.pdf
http://culonline.com.ua/Books/osnovy_evropeyskoy_sntegratsii_malska.pdf
https://cutt.ly/oWl6OL7
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/09/SDG_Compass_Guide_Ukranian.pdf
http://www.eeas.europa.eu/top_stories/2014/011114_ukraine_agreement_en.htm
http://www.minjust.gov.ua/file/23491
https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825
https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332
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Інтернет сайти: 

1. Відділ публікацій – Види діяльності ЄС: сайт. Режим доступу: 

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications 

2. Відділ публікацій - Торгівля: сайт. Режим доступу:  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-

01aa75ed71a1 

3. Вплив ПВЗВТ між Україною та ЄС на різні категорії населення: мікро-моделювання за 

допомогою прикладної моделі загальної рівноваги - Проекти - Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій: сайт. Режим доступу:  

http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials 

4. Все про ЄС – Європейська Комісія: сайт. Режим доступу: https://europa.eu/european-

union/documents-publications/slide-presentations_en  

5. Енергетична стратегія України на період до 2030 року від 24.07.2013 №1071-р 

Законодавство України: сайт. Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3#n3 

6. Енергетичний союз 2015 року - Публікації - Енергія - Європейська комісія: сайт. Режим 

доступу:  https://ec.europa.eu/energy/en/publications/energy-union-2015 

7. Євроінтеграційний портал: сайт. Режим доступу:  https://eu-ua.org/ 

8. Європейська комісія - Творча Європа: сайт. Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/1119-ukrainejoms-creative-

europe_en.htm 

9. Європейське агентство з безпеки і гігієни праці (EU-OSHA): сайт. Режим доступу: 

https://osha.europa.eu/ 

10. Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів: сайт. Режим 

доступу: https://www.eea.europa.eu/ 

11. Європейське агентство з охорони навколишнього природного середовища (EEA): сайт. 

Режим доступу : https://www.eea.europa.eu 

12. Європейське агентство з питань авіаційної безпеки (EASA): сайт. Режим доступу: 

http://www.easa.eu.int/ 

13. Європейське агентство з питань морської безпеки (EMSA): сайт. Режим доступу: 

http://www.emsa.europa.eu/ 

14. Європейське бюро судової співпраці (EUROJUST): сайт. Режим доступу: 

http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx 

15. Європейське оборонне агентство (EDA): сайт. Режим доступу: 

https://www.eda.europa.eu/ 

16. Європейське поліцейське управління (EUROPOL): сайт. Режим доступу: 

https://www.europol.europa.eu/ 

17. Європейський банк реконструкції і розвитку: сайт. Режим доступу: 

www.ebrd.com/transitionreport 

18. Європейський комітет статистики: Щоквартальні збірки статистичних даних 

фінансового сектору: сайт. Режим доступу:  http://epp.eurostat.cec.eu.int/ 

19. Європейський соціальний фонд. - сайт. Режим доступу: http://ec.europa.eu/esf/home.jsp 

20. Європейський Союз Зовнішня діяльність - Європейська служба зовнішньої дії: сайт. 

Режим доступу: 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/news/2015/20150918_01_ en.pdf   

21. Європейський Союз: сайт. Режим доступу: https://europa.eu/european-union/topics_en 

https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/publications
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9a2c5c3e-0d03-11e6-ba9a-01aa75ed71a1
http://www.ier.com.ua/ua/Ukraine_EU_project/materials
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13/paran3%23n3
https://ec.europa.eu/energy/en/publications/energy-union-2015
Євроінтеграційний%20портал
https://eu-ua.org/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/1119-ukrainejoms-creative-europe_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/1119-ukrainejoms-creative-europe_en.htm
https://osha.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/
https://www.eea.europa.eu/
http://www.easa.eu.int/
http://www.emsa.europa.eu/
http://eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
https://www.eda.europa.eu/
https://www.europol.europa.eu/
http://www.ebrd.com/transitionreport
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/news/2015/20150918_01_en.pd
https://europa.eu/european-union/topics_en
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22. Європейський фонд регулювання глобалізації (EGF) – Європейська Комісія: сайт. 

Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326  

23. Історія ЄС: сайт. Режим доступу: http://www.slideshare.net/mshabarek/the-european-union-

26347944  

24. Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі: сайт. Режим доступу: 

http://ukraine-office.eu/ 

25. Представництво України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з 

атомної енергії: сайт. Режим доступу: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations 

26. Торгівля – Європейська Комісія: сайт. Режим доступу:  http://ec.europa.eu/trade/ 

27. Транспортна політика ЄС – Європейський Союз: сайт. Режим доступу:  

https://europa.eu/european-union/topics/transport_en 

28. Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції – 

Євроінтеграційний портал: сайт. Режим доступу: https://eu-ua.org/uryadovyy-ofis-

koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi 

29. Урядовий портал: сайт. Режим доступу: 

www.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article7art_ id=248402403&cat_id= 248402399 

30. EU Social policy - the market's human face?. - YouTube: сайт. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=bHI30CB96pg 

31. Stability and Growth Pact / European Commission. - [Electronic resource]. Access mode: 

http://ec.europa.eu/ economy_finance/economic.../sgp/index_en. 

32. Центр екологічної сертифікації. Режим доступу:  https://www.ecolabel.org.ua/stalij-

rozvitok  

33. Цілі сталого розвитку // ПРООН в Україні. Режим доступу: 

https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html    

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326
http://www.slideshare.net/mshabarek/the-european-union-26347944
http://www.slideshare.net/mshabarek/the-european-union-26347944
http://ukraine-office.eu/
https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/relations
http://ec.europa.eu/trade/
https://eu-ua.org/uryadovyy-ofis-koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi
https://eu-ua.org/uryadovyy-ofis-koordynaciyi-yevropeyskoyi-ta-yevroatlantychnoyi-integraciyi
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/en/publish/article7art_
https://www.youtube.com/watch?v=bHI30CB96pg
http://ec.europa.eu/
https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok
https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok
https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

